
Uithoorn - In het kader van haar 
50-jarig jubileum organiseerde Fotok-
ring Uithoorn in augustus/september 
een wedstrijd voor niet-leden. De lat 
werd hoog gelegd door er een thema 
aan te verbinden: ‘’open up, de wereld 
gaat weer open’’. Het leverde fraaie 15 
inzendingen op, die de 27 leden van 
de Fotokring eind september tijdens 
een kringavond uitgebreid besproken 
hebben. Men was blij verrast met de 
kwaliteit van meerdere inzendingen.
De onderwerpen van de inzendingen 
van de wedstrijd voor niet-leden 
waren zeer divers: proosten op het 
openen van cafés en afscha�en van 
anderhalvemeterregel, meeuwen die 
bij een strandtent patatjes kwamen 
stelen, een radslag in een bollenveld, 
een ontluikende bloem en een mooie 
macro van een insect, maar er waren 
ook meerdere zonsopkomsten. 
Nummer 1 sprong er duidelijk uit: 
een globe in een doosje dat geopend 
wordt. Dit is een foto van hoog 
niveau, waarbij de uitvoering zeer 
fraai is, het thema zeer origineel en 
creatief in beeld gebracht is en 
waarvan meerdere leden zich 
afvroegen, welke andere mooie foto’s 
deze maker ons als Fotokring te 
bieden heeft. Gelukkig is de hoofd-
prijs een jaar lang gratis lidmaatschap 
van de Fotokring Uithoorn 

Dibondprint
De nummers 1, 2 en 3 zullen ieder 
een dibondprint krijgen, mogelijk 
gemaakt door sponsoring van het 
Burgemeester Kootfonds. Op 12 
oktober waren de inzenders allen 
uitgenodigd om deel te nemen aan 
de reguliere kringavond: bespreking 
van foto’s van onze leden, vrij werk 
zonder thema. Zo konden de geno-
digden vrijblijvend een kijkje nemen 

bij onze 50-jarige vereniging. Op deze 
avond werden ook de drie winnende 
inzendingen bekend gemaakt. 
Tijdens de fotobesprekingen geven 
de leden opbouwende kritiek en 
natuurlijk klinken er ook vaak lovende 
woorden. Door de besprekingen ga je 
beter naar foto’s kijken: beeldop-
bouw, uitsnede, kleurgebruik, scherp-
tediepte, belichting, zeggingskracht, 
en bij een themagebonden kring-
competitie ook naar de invulling van 
het thema en de eventuele creativi-
teit waarmee dit gedaan is. Bij de 
bespreking van de foto’s van de foto-
wedstrijd voor niet-leden kwamen 
ook bovengenoemde zaken aan bod, 
want er golden dezelfde criteria. De 
15 inzendingen zijn te zien op de 
website van de Fotokring: 
www.fotokringuithoorn.nl.
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Het echtpaar, dat een zoon en een 
dochter heeft, woonde tot 2003 in 
Aalsmeer. Ze vertellen aan de burge-
meester: “We hebben allebei de 
oorlog meegemaakt. En net na de 
oorlog leerden we elkaar kennen op 
een dansavond. De vonk sloeg al 
snel over!” Echter, meneer Dekkers 
werd niet lang daarna uitgezonden 
naar Nederlands-Indië, het huidige 
Indonesië. Dat was een heftige tijd. 
“Toen ik weer terug in Nederland 
was, had ik natuurlijk geen werk. 
Gelukkig kon ik werken in de rozen-
kwekerij van mijn vader in Aalsmeer,” 

vertelt de bruidegom aan de 
burgemeester. 

Kwekerij
Het paar stapte uiteindelijk op 3 
oktober 1951 in het huwelijksbootje 
in Hoofddorp. Ze woonden in hun 
eigen huis dat op de kwekerij geves-
tigd was. Na het overlijden van zijn 
vader nam meneer Dekkers de 
kwekerij over. Tot 2003, toen stopte 
hij ermee en ging werken voor een 
bloemenimporteur. Ze verhuisden 
naar Uithoorn. “Onze wens was om 
wat kleiner te gaan wonen. We 

hebben het altijd enorm naar ons zin 
gehad in Uithoorn. We hebben met 
volle teugen genoten en ook veel 
mooie vakanties beleefd. We zijn in 
onder andere Spanje geweest, 
Tunesië, Frankrijk en Hongarije. Maar 
ook ben ik samen met mijn vrouw 
teruggegaan naar Indonesië, waar ik 
gediend heb. Het was indrukwek-
kend om daar weer terug te zijn,” 
vertelt meneer Dekkers.

Heerlijk eten
Nu woont het echtpaar al enige tijd 
in het Hoge Heem in Uithoorn. 
Burgemeester Heiliegers wil graag 
weten of ze het daar naar hun zin 
hebben. Het antwoord is volmondig: 
ja. “We wonen erg mooi en we 
worden heel goed verzorgd. En het 
eten is heerlijk!”

Uithoorn – “Wij zijn enorm vereerd,” antwoordt Arie Dekkers (94) enthou-
siast op de vraag hoe hij het bezoek van burgemeester Pieter Heiliegers 
heeft ervaren. De burgervader kwam onlangs bij meneer Dekkers en zijn 
vrouw Rina Dekkers-Sterkenburg (95) op de ko�e in het Hoge Heem 
vanwege hun 70-jarig huwelijksjubileum.

Jubilerend paar ‘vereerd’ met 
bezoek burgemeester

Winnaar fotowedstrijd 
Fotokring Uithoorn

De Kwakel - Op 1 september 2021 
bestond het dorp De Kwakel 445 jaar. 
Stichting De Kwakel Toen & Nu heeft 
het initiatief genomen voor het 
ontwerpen en uitbrengen van een 
eigen vlag en banier voor De Kwakel. 
Op die jubileumdatum en met de 
kermisweek was het dorp blauw 
gekleurd. De belangstelling was 
enorm en de mail stond roodgloeiend, 
hierna waren er 300 vlaggen uitver-
kocht. Daarom is er een 2e druk 
besteld. Voor mensen die hem daarna 
besteld hebben, is hij nu ook beschik-
baar. Op zaterdagmiddag 23 oktober 
kunt u de bestelde vlaggen en 
banieren afhalen van 13.00 tot 16.00 
uur in het dorpshuis De Quakel. Wie 

Kwakelse vlaggen 
afhalen

niet besteld heeft kan die middag ook 
nog een vlag, banier en bootvlagge-
tjes komen afhalen tegen kontante of 
pin betaling. Er zijn veel extra vlaggen 
besteld, maar op = op! Stichting De 
Kwakel Toen en Nu wil dit stukje histo-
risch Kwakels besef levend houden en 
stimuleren dat er bij feestdagen de 
vlaggen en banieren uitgehangen 
kunnen worden bij de evenementen 
waar het dorp rijk aan is. 

 Foto: Carlo Fritschy
Geldig t/m zat 23 oktober 2021 bij Vomar Uithoorn
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De Ronde Venen - Slimness gaat 
met medewerking van de gemeente 
De Ronde Venen een cursus 
‘Gezonde Leefstijl’ geven voor 
mensen met een kleine beurs. 
Heb jij momenteel een minimum 
inkomen, ben je ouder dan 18 jaar en 
wil jij alles weten over een gezonde 
leefstijl en wil jij hier daadwerkelijk 
mee aan de slag? Of weet jij iemand 
die graag steun zou willen krijgen 
met betrekking tot een gezonde(re) 
leefstijl. Geef jezelf, hem of haar dan 
op. Wat, waar, waarom, wanneer en 
hoeveel wordt er nu precies gegeten 
en gedronken. Zijn allemaal belang-
rijke vragen en onderwerpen die we 
gaan bespreken tijdens de cursus. 
Dat alles wat gezond is duur is en 
ongezond goedkoop, is niet altijd 
waar. Uiteraard gaan we het ook over 
beweging hebben. Waar en wanneer 
kunnen we nog wat extra’s 
bewegen? Kortom legio vragen en 
onwetendheden die we tijdens deze 
cursus gaan bespreken, uitleggen en 
beantwoorden. De cursus zal begin 
november in de ochtend op een 
doordeweekse dag van start gaan en 
is gratis. Er kunnen maximaal 12 
personen meedoen. Er zijn al wat 

aanmeldingen binnen dus wees er 
snel bij!

Opgeven of heb je nog vragen?
Stuur dan een mail naar info@slim-
ness.nl of vul het contactformulier in 
op de website slimness.nl. Bellen kan 
natuurlijk ook. 06-10903050
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Regio - Van 22 tot 27 november orga-
niseert Kerk in Actie haar landelijke 
huis-aan-huiscollecte voor vluchtelin-
genkinderen in Griekenland. Om deze 
collecte tot een succes te maken, 
zoeken we collectanten. 

Doet u mee?
Vorig jaar organiseerde Kerk in Actie 
de huis-aan-huiscollecte voor het 
eerst. Deze collecte was een groot 
succes. Het collectedoel sprak erg aan 
en de collecte werd positief 
ontvangen. “Mooi dat de kerk zich van 
deze kant laat zien”, zeiden de gevers. 
Het doel van de collecte is, net als 
vorig jaar, de vluchtelingenkinderen 
in Griekenland. In Griekse vluchtelin-
genkampen verblijven duizenden 
kinderen. Ze zijn hier, soms helemaal 
alleen, aangekomen vanuit het 
Midden-Oosten en Afrika, op zoek 
naar een veilige plek. Kerk in Actie 
helpt met voedsel, kleding en onder-
wijs en probeert deze kinderen op 

een betere plek te krijgen. Een aantal 
protestantse kerken in Vinkeveen en 
Wilnis coördineren de collecte voor 
deze plaatsen. Wilt u vluchtelingen-
kinderen in Griekenland ook helpen? 
Meld u dan aan als collectant via 
diaconie@morgenstervinkeveen.nl . U 
kunt zich ook opgeven bij het lande-
lijk collecteteam van Kerk in Actie: 030 
- 880 1701, collecte@kerkinactie.nl of 
via kerkinactie.n/huisaanhuiscollecte.
Kerk in Actie is het diaconale 
programma van de Protestantse Kerk 
in Nederland. De organisatie zet zich 
wereldwijd in tegen armoede en 
onrecht. De projecten van Kerk in 
Actie richten zich op mensen die 
slachtoffer zijn van rampen en 
conflicten, mensen die niet in vrijheid 
kunnen geloven en mensen die leven 
in armoede. Een belangrijk deel van 
het werk van Kerk in Actie richt zich 
op kinderen die in de knel zitten door 
oorlog, armoede of uitbuiting. Kijk 
ook op kerkinactie.nl.

Kerk in Actie zoekt collectanten

Regio - Het ROM-koor is op zoek 
naar tenoren. In dit voorjaar vierden 
zij coronaproof online hun 35 jarig 
jubileum met de leden. Vanwege de 
maatregelen was het noodzakelijk 
het geplande jubileumconcert te 
verplaatsen naar oktober 2022. Het 
belooft een afwisselend concert te 
gaan worden, zowel voor het oor 
maar ook voor het oog. Het ROM-
koor maakt er graag een complete 
beleving van, in plaats van een 
statisch concert.
Momenteel is er net gestart met het 
instuderen van het repertoire voor 
het genoemde jubileumconcert. Dit 
is een mooi moment om aan te 
haken voor nieuwe tenoren. De 
huidige tenoren kunnen best wel wat 
versterking gebruiken. Niks fijner, 
dan meerstemmig zingen met een 

koor dat in balans is met een fijne 
bezetting op iedere stemgroep.

Festival
Op zaterdag 30 oktober opent het 
ROM-koor de Cultuurparade. 
Cultuurpunt Ronde Venen organi-
seert de Cultuurparade, met een 
continu programma in festival-vorm 
van ca. 11.00 uur tot 16.00 uur in 
Sociaal Cultureel Centrum De Boei 
(Vinkeveen). Er zijn op deze dag 
verschillende podia, waar parallel 
aan elkaar optredens zullen plaats-
vinden. De toegang is gratis, het 
ROM-koor zingt om 11.15 uur. Een 
leuke gelegenheid om nader kennis 
te maken met dit veelzijdige koor.

Uiteraard zijn geïnteresseerden van 
harte welkom om een aantal keer 

ROM-koor zoekt tenoren
vrijblijvend mee te repeteren om te 
zien en ervaren wat voor koor het 
ROM-koor is en of het bij je past. 
Zij zingen een divers en afwisselend 
repertoire, maar spelen ook grote 
producties. 
Zo hebben zij in 2019 genoten van 
het succes van hun voorstellingen 
met “Titanic de Musical” in theater De 
Meerse in Hoofddorp. 
In de kerstperiode treden zij regel-
matig op met a capella Dickens-koor-
tjes, o.a. tijdens de Country & 
Christmas Fair in Haarzuilens.
Het ROM-koor repeteert op donder-
dagavond in de Veenhartkerk te 
Mijdrecht. 

De repetitie start om 20.00 u. Inte-
resse of meer informatie? Neem 
contact op via info@romkoor.nl.

Gezocht: Mensen die hun 
leefstijl willen veranderen

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

Regio - In de week van 19 t/m 25 september 2021 collecteerden ruim 40 
vrijwilligers in Uithoorn en Amstelhoek voor de Nierstichting om zoveel 
mogelijk geld op te halen om ervoor te zorgen dat kinderen die 
opgroeien met een nierziekte weer mee kunnen doen.

De opbrengst 2021 bedraagt 3.748, 82 euro
In een aantal wijken in Uithoorn vond geen collecte plaats door een 
tekort aan collectanten. En dat vinden we erg jammer. Daarom zoekt de 
Nierstichting in Uithoorn collectanten en wijkcoördinatoren. De collecte 
voor de Nierstichting vindt plaats in de derde week van september. 
De Nierstichting zet samen met toponderzoekers alles op alles om nier-
ziekten te genezen. Dankzij onze collectevrijwilligers kunnen we verschil 
maken voor het leven. Loopt u ook met ons mee? 
Meld u aan bij de coördinator van Uithoorn/Amstelhoek via email: desi-
reevandervoet@gmail.com of telefonisch 0620013448.

Regio - Na drie edities te hebben moeten annuleren, gaat de Herfst- editie 
van de Bokkentocht door op zaterdag 23 oktober. Het is het begin van een 
nieuw seizoen herfstbokbier, dus dit is een prima tocht voor de echte bier 
liefhebber. De Bokkentocht De Kwakel-Uithoorn is een tocht van ongeveer 
negen kilometer, die je langs verschillende cafés leidt, die allemaal twee 
verschillende soorten Herfst bokbieren schenken. Bij elke gelegenheid 
wordt bij de Herfstbokbieren een passende amuse geserveerd. Je kunt je 
inschrijven bij elk Café dat meedoet, bij inschrijving ontvang je een route/
stempel kaart met alle deelnemende cafés waar je langs kan gaan om een 
heerlijke herfstbok te proeven. Als je bij elke gelegenheid bent geweest en 
je stempelkaart is vol, dan lever je deze in en maak je kans op een paar 
mooie prijzen. De route van negen kilometer is prima te lopen, fietsen en 
zelfs op de step kan je de route doen. De deelnemende acht cafés zijn: Bar 
Het Fort, Café Cobus, KDO ,Gasterij de Kwakel, Restaurant Gerrit, Café 
Drinken&Zo, Café De Gevel, Café Kaatje . Je kan starten bij je favoriete cafe 
op zaterdag 23 Oktober vanaf 14.00 uur voor de mooiste en gezelligste 
Bokkentocht uit de Regio. Ze hanteren wel de huidige Corona regels 
omtrent de toegang tot de Cafes

Nierstichting bedankt collectanten in 
Uithoorn/Amstelhoek

Bokkentocht - Herfst- editie
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De Ronde Venen - In de regio Gooi 
en Vechtstreek is het alweer 10 jaar 
mogelijk dat scholen een educatie-
boerderij bezoeken. Het samenwer-
kingsverband van educatieboerde-
rijen in onze regio heeft sindsdien 
bijna 15.000 kinderen uit de regio 
ontvangen voor een interactief en 
leerzaam educatieprogramma op de 
boerderij. Kinderen verkennen de 
boerderij aan de hand van een 
opdrachtencircuit, waarbij ze ook de 
handen uit de mouwen steken bij het 
voeren, melken en soms ook zelf 
boter of kaas maken. 
Wethouder Barbara Boudewijnse van 
de gemeente Gooise Meren was 
aanwezig bij een extra feestelijk 
educatiebezoek van leerlingen van 
de Sint Vitusschool uit Bussum aan 
boerderij De Koeienkade in Muiden.
Vorig jaar kon dit 10-jarig bestaan 
niet worden gevierd vanwege de 
maatregelen rond Covid-19, maar nu 
schoolklassen weer letterlijk en 
figuurlijk ‘de boer op mogen’, was het 
hoog tijd om stil te staan bij dit 
mooie jubileum! 
Wethouder Boudewijnse gaf aan heel 
blij te zijn dat scholen deze mogelijk-
heid hebben: “Dit voegt echt iets toe. 
Toen mijn kinderen jong waren, en 
ook naar de Vitusschool gingen, was 
dit educatieprogramma er nog niet. 
Zó fijn dat dit nu al 10 jaar mogelijk is 
en dat de kinderen én ouders die 
meekomen in de praktijk kunnen 

ervaren hoe het werkt op een 
boerderij.”

Hoe is boerderijeducatie ontstaan?
Ruim 10 jaar geleden ontvingen 
enkele boeren en boerinnen in de 
Gooi & Vechtstreek af en toe een 
schoolklas op hun boerderij. Meestal 
ging het om de klas van hun eigen 
kinderen. De boeren vonden dat 
eigenlijk ieder kind op de basisschool 
een bezoekje aan de boerderij zou 
moeten brengen. Samen met de 
lokale afdeling van Land- en Tuin-
bouw Organisatie LTO Noord en met 
de agrarische natuurvereniging 
Vechtvallei werd een plan uitgewerkt 
om dit serieus aan te pakken. Dankzij 
een subsidie vanuit de Groene 
Uitweg (provincie Noord-Holland) 
konden de boeren en boerinnen een 
opleiding volgen tot ‘educatieboer’, 
werd er samen met het NME (nu 
Stichting Omgevingseducatie) 
lesmateriaal ontwikkeld en werden 
scholen benaderd. De groep 
fungeerde ook als voorbeeld en 
voorloper bij de ontwikkeling van 
een landelijk keurmerk voor 
educatieboerderijen. 

Veilige leerplek
Momenteel is Boerderijeducatie Gooi 
& Vechtstreek, mede dankzij financie-
ring van Zuivel.nl en de gemeenten 
in de regio, een vaste pijler in het 
educatieve aanbod voor de scholen 

in de regio. Alle deelnemende 
boeren zijn gecertificeerd en voldoen 
daarmee aan strenge eisen zowel op 
gebied van veiligheid, hygiëne als 
educatieve vaardigheden. Met veel 
plezier en enthousiasme ontvangen 
de educatieboeren schoolklassen op 
hun bedrijf. Zij hebben hun bedrijf zo 
ingericht dat de leerlingen veilig het 
bedrijf kunnen bezoeken en zo 
kennis kunnen maken met het 
boerenleven: niet alleen door te 
kijken en te luisteren, maar vooral 
door zelf actief aan de slag te gaan! 
De nauwe samenwerking met Omge-
vingseducatie zorgt er tevens voor 
dat bij een bezoekje aan de boerderij 
snel ingespeeld kan worden op 
actuele leerthema’s en dat het lesma-
teriaal ook regelmatig wordt aange-
past en vernieuwd. Op het wensen-
lijstje staat nog een lesprogramma 
voor het Voortgezet Onderwijs. Boer-
derijeducatie Gooi & Vechtstreek 
blijft dus zoeken naar nieuwe 
manieren om kinderen zelf te laten 
zien en ervaren wat er komt kijken bij 
voedselproductie. 

Ook een (educatief ) bezoek aan de 
boerderij brengen? Kijk dan op www.
boerderij-educatie.nl voor de moge-
lijkheden in het Gooi en de Vechts-
treek. Scholen uit andere regio’s 
kunnen via de landelijke website 
www.boerderijeducatienederland.nl 
opzoeken waar zij terecht kunnen.

10 jaar boerderij-educatie in de 
Gooi en Vechtstreek

Foto Margot Brakel Fotografie

Abcoude - Kees en Elly van Es – 
Donder uit Abcoude waren 
donderdag 14 oktober 60 jaar 
getrouwd. Burgemeester Maarten 
Divendal ging bij het diamanten-
bruidspaar op bezoek om hen te feli-
citeren. De vonk tussen Kees en Elly 
sloeg over tijdens een zeilweekend 
zo’n 62 jaar geleden. Bijzonder omdat 
beiden geen zeilers waren en Elly 
zelfs min of meer ‘stiekem’ met een 
vriendin was meegegaan. Als door 
het lot bepaalt kwamen zij op die 
zondag toevallig in dezelfde boot 
terecht. Dat leidde twee jaar later tot 
een huwelijk en het betrekken van 
een nieuwbouwwoning in Abcoude. 
Zij zijn later nog twee keer binnen 
Abcoude verhuist naar een volgende 
nieuw opgeleverde woning. Eerst wat 
ruimer voor het opgroeiende gezin, 
later weer wat kleiner toen iedereen 
was uitgevlogen. Hun drie dochters 
en één zoon trokken ver weg naar het 
buitenland, om op het moment dat 

daar de kinderen in beeld begonnen 
te komen één voor één weer terug te 
keren naar Abcoude. Zo is het huis 
van Elly en Kees inmiddels een zoete 
inval, niet alleen voor de kinderen en 
partners, maar als vanzelfsprekend 
ook voor de 10 kleinkinderen.
Het geluk dat Elly en Kees vinden in 
hun eigen gezin, stimuleert hen om 
bij te dragen aan het welzijn van veel 
andere mensen in Abcoude. Elly is 
actief geweest bij diverse sportver-
enigingen (tennis en hockey) en 
betrokken bij de start van de Voedsel-
bank in Abcoude. Verder organiseren 
zij activiteiten voor jonge senioren, 
gezellige momenten waardoor 
mensen anderen blijven ontmoeten 
en daardoor volop in het leven 
blijven staan. De jonge senioren 
worden vanzelf wat ouder. Dat geldt 
ook voor Elly en Kees, maar zij hopen 
nog jaren actief te kunnen zijn samen 
en voor andere ouder wordende 
inwoners van Abcoude.

Kees en Elly van Es 60 jaar 
getrouwd

LEZERSPOST

Deze week stond op de voorpagina het bericht over het chippen van de 
containers. Vorig week was Wilnis aan de beurt. Nu die containers 
hebben, volgens een kennis uit Wilnis, precies een week aan de weg 
gestaan voor ze gechipt werden. Dat was dus deze week. Dinsdag was 
Mijdrecht en mijn container aan de beurt. Woensdag kreeg ik een bericht 
via de AfvalWijzer, de container minimaal een week aan de weg te laten 
staan wegens vertraging van het chippen. Nu staat de container al vier 
dagen te wachten en ik vraag mij af, of ik woensdag mijn groene 
container er naast moet zetten of dat de grijze onderhand gechipt is. 
Waar komt die vertraging door? In elk geval zeker niet door het weer.
Chippen een dag later gebeuren. Laat me niet lachen. Bij mij blijft hij dit 
weekend gewoon staan.
A.W. van Muijen-Hagen

Chippen van de grijze containers

Vinkeveen -Al jarenlang is de voor-
leeswedstrijd een traditie tijdens de 
Kinderboekenweek. Na de voor-
rondes in de groepen 7 en 8 waren 
de vier finalisten bekend: Toby uit 7a, 
Amina uit 7b, Elize uit 8a en Noah uit 
8b. Wat was het spannend! De 
deskundige jury riep uiteindelijk 
Noah uit tot winnaar. Het publiek 
hing aan zijn lippen; het was hele-
maal stil in de grote aula.
De jury vond vooral zijn natuurlijke, 
rustige manier van vertellen erg 
goed, net als zijn intonatie en stem-
metjes. Ook maakte hij goed contact 
met zijn publiek. Noah mag nu door 
naar de regiofinales namens de Pijl-
staart. Zijn klasgenoten zijn nu al 
trots. Veel succes Noah!

Finale voorleeswedstrijd op OBS de Pijlstaart
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RONDREIZEND ZANGDUO ‘LAAT MAAR’
Laat u onderweg op de 
kunstroute verrassen.
FACEBOOK.COM/
LAATMAAR.MARITENSABINE
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POLDERSPORT DE KWAKEL
Boterdijk 91
1424 ND De Kwakel
Tel. 0297-563 679
POLDERSPORT.COM

Sinds 1994 organiseert Poldersport De Kwakel buitensport 
activiteiten voor jong en oud. Op onze biologische boerde-
rij verzorgen we recreatieve sportdagen voor groepen tot 
wel 500 personen. Van Quakelgolf tot poldersurvival en van 
zeskamp tot � etstocht, alles onder leiding van onze ervaren 
sportinstructeurs. Poldersport de Kwakel is ‘VEBON’ gecerti� -
ceerd, een keurmerk voor veiligheid en milieu. Uiteraard zor-
gen wij ook voor een hapje en drankje op ons terras dat uit-
gebreid kan worden 
tot een complete 
boerenlunch of boe-
renbarbecue. 

Schilderijen van 
het ASG Aalsmeers 
Schilders 
Genootschap.
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UNIVERSAL WHITE TIME CRYSTAL 
HEALING PRAKTIJK
Boterdijk 135, 1424 NE De Kwakel (v.a. dec. 
2021: Drechtdijk 9, 1424 RA De Kwakel) 
Tel. 06-5322 5000

ZORGBOERDERIJ INNER-ART
Vuurlijn 36
1424 NS De Kwakel
Tel. 0297-563 753
INNER-ART.NL

AMSTELHOF SPORT & HEALTH CLUB / 
GRAND CAFÉ LA BASE
Noorddammerweg 30, 1424 NX De Kwakel
Tel. 0297-531 855 (Amstelhof Sport & Health Club) 
Tel. 0297-513 699 (Grand Café La Base)
AMSTELHOF.COM / GRANDCAFELABASE.NL

Marga Kouw informeert u over White Time 
Healing, kristalleggingen, healing op af-
stand en energetische huisreinigingen. 
Daarnaast is informatie te krijgen over 
energetische healings van Renate Hoo-
gervorst van Praktijk Wedergeboorte en 
kunt u bij haar ervaren wat chakra-oliën 
van Cosmic & Flower met u kunnen doen. 

Anja van Leeuwen toont haar 
schilderijen en Henny Kouw heeft 
prenten en werken van oude meesters 
staan.

Zorgboerderij Inner-Art biedt dagbesteding voor mensen 
met indicatie van alle leeftijden uit alle doelgroepen voor 
gezonde activiteiten van zeer diverse aard, voor ieder wat 
wils, binnen en buiten zoals dat past op een boerderij. We 
gaan mee met de seizoenen, leren, voelen ons nuttig en hel-
pen mee naar ervaring, ta-
lent, leerdoelen en kunnen. 
Ook heeft Inner-Art het boe-
renmuseum ‘De 7 Erven’ en 
de boerderijwinkel ‘De Hooi-
berg’ met terras voor ko�  e 
en gebak. Bezoekers kunnen 
ook via Het Vrije Noortveen-
se park de boer(-derij) op. 
Winkel, museum, zorgboer-
derij, De Lander en terras, ge-
opend: ma. t/m do. 9-16 uur. 

Aquarellen van 
Ilona Ongering.

Amstelhof is niet zomaar een sportschool, maar dé all-inclu-
sive Sport & Health Club in Nederland met een uniek aanbod 
van sport & ontspanning onder één dak. Volg een uitdagen-
de groepsles, maak een rondje in de � tness onder begelei-
ding van een instructeur, sla een balletje op onze tennis- en 
squashbanen of ontspan heerlijk in het wellness gedeelte 
met o.a. zwembad, sauna en stoombad. Alles kan! Grand Ca-
fé la Base is de culinaire thuisbasis van Amstelhof Sport & He-
alth Club. La Base is er zeker niet alleen voor sportschoolklan-
ten, integendeel: iedereen is welkom, op elk moment van de 
dag en zeven dagen per week. 

Tijdens de kunstroute kunnen de be-
zoekers schilderijen en beelden van 
kunstenaar Theo Emmerig bewon-
deren door de mooie ruime entree 
van Amstelhof binnen te komen en 
door te lopen door Grand Café La Ba-
se, waar uiteraard ook van een kopje 
ko�  e en thee genoten kan worden.

5 BRUINSMA NATUURLIJK!
Noorddammerweg 1/ais
1424 NV De Kwakel
Tel: 0297-325 709
BRUINSMANATUURLIJK.NL

Bruinsma Natuurlijk! levert inte-
rieurbeplanting en (kerst)deco-
raties voor bedrijven en overhe-
den. Naast de interieurbeplan-
ting worden in het Green Crea-
tion Centre de nieuwste ontwik-
kelingen op het gebied van ver-
ticaal groen in de vorm van plan-
ten- en moswanden getoond. 
Ook qua afmetingen toepasbaar 
in woningen. In de maand okto-
ber is er een kerstshow voor be-
drijven die ook tijdens de kuns-
troute Qua Kunst & Ambacht te 
bezichtigen is. 

Jan Bergisch en Jan van Strien 
tonen bronzen beelden en 
Luciënne van Eeden exposeert 
met schilderijen.
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IN DEN OSSEWAERD
Vuurlijn 50
1424 NS De Kwakel
Tel. 06-2223 4952 / 06-2227 6638
INDENOSSEWAERD.NL

GASTERIJ DE KWAKEL
Vuurlijn 78
1424 NS De Kwakel
Tel. 06-1314 3904
GASTERIJDEKWAKEL.NL

SANIDRÔME VAN SCHEPPINGEN
Voorling 14, 1424 RS De Kwakel
Tel. 0297-329 872
SANIDROME.NL/
VAN-SCHEPPINGEN-DE-KWAKEL

Midden in het parkje “het Vrije Noortveen” ligt “In den Os-
sewaerd”: Kookstudio, Bed & Breakfast en Vergaderfaciliteit. 
Kom gezellig bij ons eten, slapen of vergaderen. Met in to-
taal 24 slaapplaatsen zijn we zeer geschikt als groepsverblijf. 
Of samen in een ongedwongen sfeer koken 
in onze professionele keuken. Onder bege-
leiding van onze kok samen culinaire hoog-
standjes creëren. De kookstudio is ook los 
te huur. Daarnaast verzorgen we recepties 
en bijeenkomsten tot 75 personen. “In den 
Ossewaerd” wordt gerund door Marleen & 
Rens-Jan Ossewaarde. 

Lonny van Rijn staat 
met keramiek, Ada 
Bruine de Bruin 
exposeert schilderijen 
en Miranda Draijer 
toont keramiek en 
schilderijen.

Gasterij De Kwakel is een multifunctionele eve-
nementenlocatie, waar je terecht kunt voor een 
feest, workshop, vergadering of presentatie. Er 
zijn drie ruimtes van verschillend formaat en er is 
zelfs een indoor sporthal. Ideaal om je kinderen 
te laten spelen, maar ook perfect voor medewer-
kers van bedrijven die na een intensieve bijeen-
komst stoom willen afblazen. Voor wandelaars en 
� etsers is er het ruime terras gelegen aan de Vuur-
lijn, die onderdeel is van de Stelling van Amster-
dam. In het voorjaar buitelen hier de lammetjes 
over elkaar heen. Als de batterij van je e-bike leeg 
is, kun je ‘m hier gratis opladen onder het genot 
van een drankje met een stuk taart, een lunch of 
een borrelhap. Zoals de naam al zegt: gastvrijheid 
staat voorop in Gasterij De Kwakel! 

Gerda Cornelissen, Melinda Rutgers en Ans van 
den Born-van Rijn staan met schilderijen en An-
gelique Streefkerk toont beelden en schilderijen.

Iedere badkamer is uniek, ongeacht het ontwerp zorgt Sa-
nidrôme Van Scheppingen er voor dat design, comfort en 
techniek naadloos op elkaar aansluiten. Naast de inrichting of 
renovatie van uw badkamer, kunt u bij ons ook terecht voor 
uw toilet, wellnessruimte of 
tegelvloeren voor uw hele 
huis. Met de mooiste merken 
in huis kunnen wij de com-
plete realisatie voor u verzor-
gen, van advies tot ontwerp, 
van breek-, metsel-, timmer-, 
en installatiewerk tot elek-
tra-, stuc- en tegelwerk, pla-
fond en radiatoren. Voor ons 
is er niets mooier dan om sa-
men met u uw dromen tot 
leven te laten komen. 

Irene van Egmond toont 
beelden en schilderijen.
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BLOEMSIERKUNST CHRISTA SNOEK
Vrouwenakker 10A
1428 RZ Vrouwenakker
Tel. 0297-533 889
CHRISTASNOEK.NL

DORPSHUIS DE QUAKEL 
Kerklaan 16
1424 BK De Kwakel
Tel. 0297-531 528
DEQUAKEL.NL

Bloemsierkunst Christa Snoek is een bloemenwinkel met een 
opp. van 700 m2. Wij maken allerlei boeketten, bloemstuk-
ken, rouwbloemwerk, bruidsboeketten en plantenbakken. 
Ook kunt u bij ons terecht voor losse bloemen, planten en 
woonaccessoires. Het hele jaar door worden workshops ge-
geven. Op onze website vindt u de data voor de herfst-, kerst- 
en paasworkshops. Van juli t/m september kunt u bloemen 
plukken in de pluktuin en in oktober zijn hier pompoenen en 
kalebassen te oogsten. Voor beurzen maken wij compleet in-
gerichte stands. 

Beelden van Cock van Luling, keramiek van Paula 
Schulte, keramiek (raku) van Swanica Ligtenberg, 
sieraden van Marijke Hillebrand en textieltechnieken 
van Ans van Leeuwen.

ZATERDAG KUNSTROUTE; ZONDAG GRATIS CONCERT
Dorpshuis De Quakel speelt een cen-
trale rol binnen de Kwakelse gemeen-
schap. Zo geeft zij o.a. onderdak aan di-
verse verenigingen en instanties, zo’n 20 
in totaliteit. De verenigingen hebben al-
lemaal een vaste avond waarop zij actief 
zijn en daarnaast zijn er ruimtes te huur 
waar u kunt vergaderen of een presenta-
tie kunt geven. Op vrijdagochtend kan 
men deelnemen aan het huiskamerpro-
ject. Voor jong en oud zijn er voldoende 
mogelijkheden. 

Thea Ferwerda toont schilderijen, 
Frans Lek exposeert tekeningen en 
leden van het Thamer Collectief laten 
schilderijen en tekeningen zien. 
Op zondag geeft muziekvereniging 
Tavenu De Kwakel een gratis concert.

11 BAR ‘T FORT
Het Fort 55
1424 RW De Kwakel
Tel. 0297-564 847
BARHETFORT.NL

Bar ’t Fort is gevestigd in een unieke locatie, 
Fort De Kwakel, dat onderdeel is van de Stel-
ling van Amsterdam. Het fort, dat in 1906 is 
gebouwd en sinds 1996 op de UNESCO-we-
relderfgoedlijst staat, is gelegen op het Fort-
eiland met rondom de Fortgracht. Er is ruim-
te voor diverse in- en outdoor activiteiten en 
zeer geschikt als feestlocatie.

Aquarellen en tekeningen van Paul Buis, 
duo portretten uit het project ‘Dit Zijn 
Wij Uithoorn’, fotogra� e, aquarellen 
en houtskooltekeningen van Margot 
Aartman, sieraden 
van Coby van der 
Boon en Anna 
Khachidza toont 
schilderijen.
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Uithoorn - Dinsdag 12 oktober was 
er een feestje op OBS Toermalijn. Juf 
Claudia werkt namelijk alweer 25 jaar 
in het onderwijs. De juf kwam ‘s 
ochtends nietsvermoedend op 
school, maar kreeg in de loop van de 
dag bezoekjes van kinderen van 
andere klassen. Deze kinderen 
kwamen puzzelstukjes brengen, die 
samen de uitnodiging vormden. In 
de uitnodiging stond dat juf Claudia 
zich om 14.00 uur op het schoolplein 
moest melden. Toen de juf naar 
buiten kwam stonden alle kinderen 
van de school al op haar te wachten. 
Samen hadden zij een liedje ingestu-

deerd op de melodie van ‘het hondje 
van de bakker’. De klas van de juf 
stond vooraan en begon met het 
eerste couplet: Daar achter in die 
school, In groep 1-2A, Daar zit de 
liefste juf
Haar naam is Claudia, Daarna 
volgden alle andere klassen met een 
zelfverzonnen tekst. Als klap op de 
vuurpijl hadden de kinderen één 
bloem voor de juf meegenomen. De 
juf ging dus naar huis met een heel 
groot boeket met allemaal verschil-
lende bloemen. We hopen dat juf 
Claudia er nog heel veel jaren aan 
vastplakt. Op naar 40 jaar onderwijs

Juf Claudia van OBS Toermalijn 
25 jaar in het onderwijs!

Bommeltentoostelling 
geopend
Uithoorn - Afgelopen zaterdag is de Bommel-
tentoostelling in De Schutse geopend. Het was 
oorspronkelijk de bedoeling om in het kader 
van de viering van 200-jaar Uithoorn dat te 
doen. Met een lezing heeft Klaas Driebergen 
de aanwezigen in een interessant verhaal 
meegenomen in de verhalen van deze “heer 
van stand”. Met diverse voorbeelden liet hij 
zien waar Marten Toonder in zijn Bommelver-
halen geloof en kerk heeft gebruikt, soms in 
een klein detail op een tekening of door de 
kleding van een personage. De tentoonstelling 
is van maandag t/m zaterdag geopend van 
15.00 uur tot 19.00 uur en er is een extra open-
stelling op vrijdagavond van 19.00 uur toto 
21.00 uur. De tentoonstelling “Heer Bommel en 
de Bijbel” is er nog tot en met zaterdag 30 
oktober in De Schutse. De toegang is vrij.

LEZERSPOST

Een ontmoeting is iets waar ieder mens behoefte aan heeft, de een meer 
dan de ander. Het kan fysiek een ontmoeting zijn met familie, vrienden, 
kennissen, collega’s en clubleden of zo maar op straat, toevallig of met 
een reden. Tegenwoordig kan er ook digitaal ontmoet worden. Zo zijn er 
veel websites en social media waar mensen om allerlei redenen elkaar, 
niet fysiek, kunnen ontmoeten. Bedenk hierbij wel dat er ook veel 
mensen redelijk eenzaam zijn. Een ontmoeting kan ook uitgebeeld 
worden of via schrift worden uitgedragen. Zo’n ontmoeting is dan van 
mens op de expressie van het beeld of de inhoud van het geschrift.
In Uithoorn en De Kwakel zijn alle drie de vormen thans zeer actueel en 
dat is bijzonder.

Het ontmoetingproject ‘Dit zijn Wij Uithoorn’ 
Met dit project beogen de gemeente en de projectleiding de sociale 
cohesie te vergroten. In het eerste deel van het project hebben 
gesprekken plaatsgevonden tussen mensen uit Uithoorn en De Kwakel 
die elkaar niet kenden. In totaal zijn er elf ontmoetingen geweest van 
twee mensen lees ik. Er is een speciale website www.ditzijnwijuithoorn.nl 
waar de gesprekken te lezen zijn. Voorts is er een expositie in de Thamer-
kerk van gemaakt en zijn er op de Wilhelminakade borden geplaatst met 
foto’s van de deelnemers. De gemeente zal hier op één of andere manier 
een vervolg aan geven.

Het beeld ‘De Ontmoeting’
Door de gemeenteraad werd in 
april 2020 de Cultuurnota 2020 – 
2023 vastgesteld. De plaatsing van 
nieuwe beelden is hier onderdeel 
van. Daar de wijk Legmeer onder-
bedeeld was, mochten de inwoners 
hiervan een beeld uitkiezen uit een 
kleine selectie. Gekozen werd voor 
het beeld ‘De Ontmoeting’. Als 
locatie is Op de Klucht vastgelegd. 
Daar kan men elkaar fysiek 
ontmoeten bij een beeld dat de 
expressie ontmoeting weergeeft.  
In Uithoorn en De Kwakel zijn 
overigens al vele mooie beelden te 
zien. Google eens ‘Lijst van beelden 
in Uithoorn’. Op nl.wikipedia.org is vervolgens een goed overzicht weer-
gegeven met alle gegevens van de beelden. Voor de komende herfst- en 
wintermaanden misschien een idee hier eens naar te kijken en een 
wandeling langs de beelden te maken.

Het boek ‘Ontmoetingen’
In het boek hebben Uithoornaars en Kwakelaars mooie gedichten en 
verhalen geschreven over hun woonplaats. Deze vertellen over beleve-
nissen, ervaringen, straten, parken, natuur, geschiedenis etc. U ontmoet 
dus uw woonplaats en de dichters en schrijvers. Het is een boek wat 
iedereen, jong en oud, zou 
moeten lezen om meer te 
weten te komen over Uithoorn 
en De Kwakel. Ook leuk voor 
oud-inwoners die er vele 
herkenningen in zullen tegen-
komen. Een mooi cadeau 
derhalve, zomaar of bijvoor-
beeld voor Sinterklaas. Het is te 
koop bij de plaatselijke boek-
handels of te bestellen via de 
QR code op de borden in de 
beide winkelcentra, geplaatst 
bij Jumbo en AH Jos van den 
Berg. De opbrengst gaat naar 
de Voedselbank en de Stichting 
Help ons Helpen 0297. U dient 
er dus ook een goed doel mee.
Thijs Boutkam

Bijzonder bekeken in Uithoorn en
De Kwakel: De ontmoeting

Uithoorn - “In zalen waarin ik 
speelde is het nog nooit zo stil 
geweest als bij u”. Met deze woorden 
complimenteerde pianist Camiel 
Boomsma zondagmiddag de bezoe-
kers van zijn recital in de Schutse.
Na zijn optreden bij de Stichting 
Culturele Activiteiten Uithoorn 
(SCAU) in 2015 was al duidelijk dat 
Camiel Boomsma een musicus van 
formaat zou worden. Bij zijn terug-
keer in Uithoorn, nu niet in de 
Thamerkerk, maar in de Schutse, 
heeft hij zijn publiek niet teleurge-
steld. Integendeel. Uit zijn compli-
ment bleek dat hij de geconcen-
treerd luisterende bezoekers ander-
half uur zonder pauze in de ban van 
zijn sublieme en poëtische spel heeft 
kunnen houden.

Van Hamm tot Chopin 
De eerste stukken op het programma 
waren verrassend nieuw. Vergeten 
wordt wel eens dat ook Nederland 
heel goede componisten kent. Zo 
werd Camiel Boomsma na een recital 
eens aangesproken door een verre 
nazaat van de Venlose componist 
Gerhard Hamm. Die leefde van 1835 
tot 1904. De nakomeling van de 
oude Limburgse meester uit de 
Romantiek had een pakket bij zich 
met nooit meer uitgevoerde piano-
stukken van zijn componerende 
voorvader. Of Camiel die stukken 
eens zou kunnen uitvoeren. Nou, dat 
deed hij, verrast door de kwaliteit 
van de uit het stof gehaalde verza-
meling meesterwerkjes. Hij zette een 
reeks op CD en nam ze bij allerlei 

recitals op in zijn progamma’s. Ook in 
Uithoorn. Daardoor werden de 
SCAU-bezoekers aangenaam verrast 
door drie welluidende korte 
“Clavierstücke”en drie“Bagatellen”, 
met daarna een“Etude”. Duidelijk was 
te horen dat Hamm goed op de 
hoogte was van de stijl waarin zijn 
tijdgenoten Mendelssohn, Schu-
mann en Liszt componeerden. 
Vloeiend was in dit romantische 
programma dan ook de overgang 
naar drie “Nocturnes” van Chopin.

Echte Schubertman
Met een groot en groots werk 
besloot Camiel Boomsma zijn recital: 
de laatste sonate die Schubert op 
zijn tweeëndertigste, enkele 
maanden voor zijn dood, in 1828 
componeerde.

Ontroerend mooi is het begin van 
deze sonate in B grote terts, met de 
melancholieke sfeer die het tragische 

Geen kuchje bij subliem pianorecital 
van Camiel Boomsma

leven van Franz Schubert in de eerste 
twee delen met een ondertoon van 
berusting nog eens muzikaal samen-
vatte. Gelukkig was er toch weer licht 
aan de subliem voor de piano 
gecomponeerde horizon in het 
Scherzo en het Allegro van de laatste 
twee delen.  “Ik ben meer een Schu-
bert- dan een Beethoven-man” zei de 
pianist toen hij zich tijdens de nazit 
met dankbare SCAU-bestuursleden 
even kon ontspannen. Inderdaad, de 
muziek van Schubert zit van nature 
verankerd in zijn muzikantenhart, 
-hoofd en handen. Dan past het 
slechts bewonderend en bewogen te 
luisteren naar prachtig vertolkte 
grote muziek waar je stil van wordt. 
En blijft tot het laatste akkoord heeft 
geklonken. Op zondag 14 november 
is de SCAU weer in de Schutse 
present met “Fluiten in het donker”. 
Acteur Helmert Woudenberg presen-
teert dit programma rond schrijver 
Simon Carmiggelt.





De Ronde Venen - Op woensdag-
avond 27 oktober houdt Rampjaar-
deskundige Luc Panhuysen op uitno-
diging van historische verenging De 
Proosdijlanden een lezing over de 
omstandigheden van dit belangrijke 
geschiedenisjaar, waarvan in 2022 de 
herdenking 350 jaar plaatsvindt.
 Aanvang van de lezing is 20.00 uur in 
de Willisstee in Wilnis.
In 1672 werd de Nederlandse Repu-
bliek onder de voet gelopen door het 
leger van de Franse koning Lodewijk 
XIV en diens bondgenoten. De over-
macht was enorm en het strijdverloop 
rampzalig, niettemin wisten de 
Nederlander zich staande te houden. Rampjaar 1672, toen Nederland 
redeloos, reddeloos en radeloos was, wordt volgend jaar grootschalig 
herdacht. In aanloop naar de 350ste verjaardag van deze historische 
episode houdt Luc Panhuysen op 27 oktober als voorproe�e op de 
herdenking een lezing voor de Historische Vereniging Proosdijlanden.
Luc Panhuysen is bekend van onder andere zijn boek Rampjaar 1672. 
Hoe de Republiek aan de ondergang ontsnapte. Dit boek, maar ook 
Oranje tegen de Zonnekoning. De strijd tussen Willem III en Lodewijk XIV 
om Europa belandde op de shortlist van de Libris Geschiedenis Prijs. Zijn 
boeken worden ieder jaar herdrukt. De Ware Vrijheid: de levens van 
Johan en Cornelis de Witt beleeft inmiddels de 13e druk. Na afloop van 
de lezing zijn boeken van Panhuysen (gesigneerd) te koop.
In de lezing over het Rampjaar komen alle grote en belangrijke feiten 
van die periode voorbij, maar worden ook bepaalde misvattingen onder 
de loep genomen. Ook zal nader worden ingegaan op de beleving van 
de inwoners die alle rampspoed ondergingen. De beroemde waterlinie 
redde het land. Gevolg was wel dat de Republiek in tweeën werd 
gedeeld in een vrij en een overheerst gebied. Het scheelde nogal of je in 
die jaren in Holland woonde, veilig achter de waterlinie, of in de door de 
Fransen of Munstersen bezette gebieden. Weliswaar heerste er paranoia 
in Den Haag en Amsterdam, maar er waren geen vijandelijke soldaten 
die de voordeur intrapten en de huisraad plunderden. In de bezette 
gebieden was de werkelijkheid een andere. Breukelen bijvoorbeeld 
kreeg zwaar onder de Fransen te lijden. Te lang is in de geschiedschrij-
ving het Rampjaar vanuit Hollands perspectief bekeken. Luc Panhuysen 
zal proberen daarin tijdens zijn lezing verandering in te brengen. 

Grote tentoonstelling
In de maanden juli tot en met oktober 2022 is er onder auspiciën van de 
historische vereniging De Proosdijlanden een reeks tentoonstellingen in 
de R.K.-kerk Het Heilig Hart van Jezus aan de Kerklaan in Vinkeveen.  
Naast uitgebreide aandacht voor het Rampjaar 1672 en de Oude 
Hollandse Waterlinie komen er lezingen over diverse deelexposities en 
de regionaal bekende plekken, waar de ontwikkelingen van het Ramp-
jaar zich afspeelden. Dit alles wordt aangevuld met een reeks artikelen in 
het kwartaalblad van de vereniging: De Proosdijkroniek.

Aftrap herdenking Rampjaar 1672

1672 Rampjaar Lodewijk XIV trekt bij het Tolhuis bij Lobith de Rijn over, 12 juni 1672 

(Adam Frans van der Meulen)
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Hierbij een verslag van de maandenlange ellende van 
stroomstoringen. Ik woon op Guido Gezellelaan 37 te 
Uithoorn in ouderencomplex De Wildenborch. Sinds 
02-08-2021 heb ik de volgende stroomstoringen: Ik kan 
niet alle exacte tijden vermelden; ook kunnen er een 
aantal minuten verschil in zitten en zal ik enkele 
storingen niet hebben vermeld.
1) 02-08: 05:00 uur 
  (krijg eerdaags een vergoeding daarvoor)
2) 04-08: 2:00 uur (wordt niet vergoed
3) 07-09: 2:30 uur (wordt niet vergoed)
4) 02-10: 2:30 uur (wordt niet vergoed)
5) 03-10: 3:50 uur (wordt niet vergoed)
6) 04-10: 1:15 uur (wordt niet vergoed)
7) 09-10: 2:00 uur (wordt niet vergoed)
  0:15 uur; samen 2:15 uur
8) 10-10: Over de gehele dag div. ernstige storingen
9) 13-10: 0:45 uur 3:45 uur; samen 4:30 uur

10) 14-10: Div. storingen waaronder 1 van ruim 4,5 uur
Kortom: in een paar weken tijd ongeveer zo’n 30 uur 
geen stroom! Ik ben momenteel herstellende van een 
heupoperatie en loop met een rollator. Niet bevorder-
lijk als je alles in het donker moet pakken. Ik spreek nu 
voor mezelf, maar vele bewoners van dit complex 
hebben dezelfde problemen, wat veel stress oplevert. 
Nu blijkt dat bewoners van de Staringlaan een brief 
hebben gekregen van Liander, terwijl zij geen last van 
storingen hebben gehad, maar wij, bewoners van de 
Guido Gezellelaan, alle bovengenoemde storingen 
hebben gehad. Graag hoor ik zo spoedig mogelijk wat 
er nu écht aan de hand is en wat daar aan gedaan gaat 
worden. Ook welke vergoeding hier tegenover staat. 
Een kopie van deze mail stuur ik naar de gemeente 
Uithoorn, AvroTros Radar, BNNVARA Kassa en de plaat-
selijke krant De Nieuwe Meerbode. Namens alle bewo-
ners van de Guido Gezellelaan (De Wildenborch),
Ina Kloosdijk

Maandenlange stroomstoringen

Uithoorn - Afgelopen donderdag is 
tijdens de koffieochtend een verha-
lenverteller op bezoek geweest bij 
buurtkamer Meerwijk.
Op verzoek kwam de heer Chris 
Woerden een presentatie geven over 
historisch Uithoorn. De vraag was 
zeer ruim gesteld. Zij wilden graag 
wat meer over de historie van 
Uithoorn weten. Over deze historie is 
heel veel en op verschillende 

manieren iets te vertellen, gaf hij aan.
De heer Woerden wilde als verhalen-
verteller ons meenemen in de 
geschiedenis. De gekozen onder-
werpen waren divers: een niet 
gewenste liefdesverhouding tussen 
twee jongeren, die eindigde in de 
dood van het meisje Rosalinde vast-
geklonken in het Rechthuis, strubbe-
lingen tussen bevelvoerders bij de 
verdediging van de waterlinie tijdens 

De verhalenverteller bij de 
buurtkamer Meerwijk

Er zijn blijkbaar plannen voor het plaatsen van zgn ‘water-
lodges’, een soort van drijvende vacantiehuisjes, aan de 
Wilhelminakade, pal voor het in aanbouw zijnde aparte-
mentencomplex ‘Allure aan de Amstel’ (zie afbeelding 
hieronder en www.jachthavenuithoorn.nl) Dat er een 
jachthaven zou komen op de betreffende locatie was 
bekend, maar ik kan U verzekeren dat de toekomstige 
bewoners van ‘Allure’ niet blij zijn met het onver-

wachte vooruitzicht een soort van ‘watercamping’ pal 
voor de deur te krijgen. Daarbij gaat het niet alleen om 
het uitzicht en de overlast die bijkomende voorzieningen 
als afvalcontainers, parkeergelegenheid, etc. gaan veroor-
zaken. Ook de wandelaars langs de “Amstelpromenade” 
aldaar zullen niet blij  zijn dat ze geen zicht meer  hebben
op het water van de Amstel maar in plaats daarvan tegen 
de achterzijden van de dicht bij elkaar liggende water-
lodges moeten aankijken. Ik denk dat over dit merkwaar-
dige project het laatste woord nog niet is gesproken.
J.W. Slooff

Komen er ‘waterlodges’ 
in de Amstel?

de aanval van Fransen, het rampjaar 
1672, over visrechten tot de Joodse 
bewoners, die de Tweede Wereld-
oorlog niet overleefde. De bezoekers 
hingen aan de lippen van de verha-
lenverteller, die het geheel onder-
steunde met mooie plaatjes. Door 
hem werd ook nog iets verteld over 
het Fort aan de Drecht. Dit is sinds 
kort het onderkomen op de 
donderdagochtend.
De bezoekers van de buurtkamer 
hopen dat de heer Woerden over 
enige tijd nog meer verhalen komt 
vertellen.

Fietser gewond
Mijdrecht – Donderdagochtend jl. is 
erop de rotonde van de Rondweg – 
Stationsweg een fietser gewond 
geraakt. Het slachtoffer werd geschept 

LEZERSPOST

Trouwe lezers weten vast nog het “Kiki Hagen” syn-
DROOM m.b.t. de “topprestaties” qua afvalscheiding in 
De Ronde Venen..zoals de beruchte bakfiets(..). Dagelijks 
worden wij, appartementenbewoners, nog hiermee 
geconfronteerd helaas: wij kunnen geen groen afval 
scheiden, want wij hebben na lang zeuren TWEE groene 
containers gekregen op ons entreeterrein voor 68 
woningen. Zelden geleegd met tot gevolg een constante 
mega vliegenplaag rondom. Papier wordt al 1,5 jaar niet 
meer opgehaald. Daar onze vooruitstre-vende gemeente 

nog steeds geen rij gevarieerde afvalcontainers heeft op 
centrale punten zoals in menige modernere woonplaats 
gaat er veel karton en papier noodgedwongen de alge-
mene ondergrondse bak in. Tja, de bakfiets bleek geen 
sukses.. Dus praten we niet verder over t GROF-
VUIL. Zijsprongetje: wandelend langs de Schatteker-
kerweg zag ik tot mijn schrik een prachtige groene muur 
aan bomen voor mijn ogen verdwijnen vanmorgen...het 
is te hopen dat DEZE kap met een zinnige reden gebeurt.
Meer kunnen we niet hopen na t recent verdwijnen van 
menige stam.. Hoelang blijft ons Hart nog Groen?
M.J.van Duijvenbode, Mijdrecht

Het Kiki Hagen syn-DROOM

Graag wil ik eens aandacht vragen voor het feit van “ 
veilig” wandelen. In het verleden heb ik geleerd dat een 
wandelaar op de openbare weg links moet lopen. Daar 
loop ik nu regelmatig tegen mensen aan die dat blijk-
baar niet weten. Nou gaat het mij niet om het feit van 
links lopen maar meer om de veiligheid hiervan. Als je 
namelijk links loopt heb je zicht op het verkeer wat het 
dichtst langs je passeert. Mocht het nodig zijn kun je de 

berm of wat dan ook in springen. Het achterop 
komende verkeerd passeert op grotere afstand. Dus 
ook voor de veiligheid van de persoon zelf is links 
lopen zeer belangrijk. Loop je rechts kan het achterop-
komende verkeer vlak langs je rijden, je hoeft dan maar 
een kleine beweging, bv. uit balans, te maken of er 
ontstaat een probleem. Mogelijk kan dit geplaatst 
worden vooral nu het weer langer donker is is dit ook 
heel belangrijk, ook het dragen van een hesje is van 
belang.
Maarten Rooimans

Wie weet het nog…
links lopen is het veiligst

door een auto. Het ongeluk gebeurde 
rond 10.00. De fietser stak over en 
werd geschept werd door een auto. De 
fietser kwam ten val en raakte gewond. 
Ambulancepersoneel heeft zich over 
het slachtoffer ontfermt.
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Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor natuur-
educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn. 
IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

Diversiteit bij zwanen

NATUUR DICHT BIJ HUIS RUBRIEK

Herfstworkshop bloemschikken
Dinsdag 9 november is er een herfstworkshop bloemschikken in de 
Bilderdijkhof. Aanvang 13:00 uur. De kosten zijn € 15,- p.p., incl. koffie/
thee met iets lekkers. Voor informatie of aanmelding kunt u bellen met 
Irma tel. 0624 264 047. Neemt u uw eigen snoeischaartje en mesje mee?

Maaltijden in het wijkcentrum
Elke dinsdag kunt u genieten van een vers gekookt 3-gangen diner. De 
kosten voor deze maaltijd zijn €7,-- p.p. Om 12:00 uur gaan we aan tafel. 
Komt u ook bij ons eten? U kunt zich aanmelden bij de beheerder, Rineke 
van Someren, tel. 0297 567 209 Vanaf 1 november gaat het Restaurant 
weer open op maandag, woensdag en vrijdag. De maaltijden worden 
verzorgd door Cateringbedrijf het Oventje. Vooraf aanmelden is noodza-
kelijk, tel. 0297 567 209. De kosten voor deze maaltijden zijn € 8,50 per 
keer.

Koersbal
De Koersballers zijn weer begonnen. Koersbal is van oorsprong een 
Australische sport en lijkt enigszins op “jeu de boules”. Bewegen is 
gezond en daarom wordt steeds vaker koersbal gespeeld. Koersbal is een 
balspel dat binnen wordt gespeeld op een mat van 8 bij 2 meter. De 
bedoeling van het spel is, net als bij “jeu de boules” om de ballen zo dicht 
mogelijk te rollen bij de jack, het witte doelballetje. De ballen rollen 
echter niet in een rechte baan, maar in een boog. Dit komt omdat het 
zwaartepunt van de koersballen niet in het midden zit. Daardoor is 
koersbal leuk, maar zeker in het begin ook moeilijk. Iedereen kan het 
leren en zal gauw ervaren dat koersbal vooral een gezellig maar ook een 
verrassend spel is. Er is geen kracht voor nodig, zodat iedereen gelijke 
kansen heeft. Kom gezellig een keer meedoen, u bent elke vrijdag 
welkom van 09:30 tot 11:30 uur.

Modepresentatie
Op vrijdag 19 november a.s. verzorgt H en A Mode weer een gezellige 
modepresentatie bij ons in het wijkcentrum! U bent welkom om de 
najaars/winter collectie te komen bekijken tussen 14:00 en 15:30 uur.

NIEUWS UIT 
WIJKCENTRUM 
BILDERDIJKHOF

Niet alleen in de polders maar ook in stads- en dorps-
sloten zie je de gezinnetjes knobbelzwanen zwemmen, 
één ouder voorop, een aantal jongen daar achter en 
tenslotte de andere ouder. Vader zwaan is herkenbaar 
aan de grotere zwarte knobbel op de snavel. De jongen 
zullen zich wel heel beschermd voelen. Onlangs was ik 
in de gelegenheid een dagje mee te gaan met een 
werkgroep om knobbelzwanen te ringen. Dat dit juist 
nu gebeurt heeft te maken met hun kwetsbaarheid op 
dit moment: de jongen kunnen nog niet vliegen, de 
ouders zijn in de rui en hebben daar nu ook moeite 
mee. Dat maakt het mogelijk om het hele gezin te 
vangen en elk van twee ringen te voorzien. Daarnaast 
worden allerlei kenmerken genoteerd zoals gewicht, 
geslacht, lengte vleugels en kleur van veren en poten. 
Al deze gegevens gaan voor verdere analyse naar een 
universiteit. Na de metingen wordt het hele gezin weer 
vrijgelaten en zie je ze in dezelfde volgorde weer snel 
wegzwemmen: de ouders voorop en achteraan, de 
jongen in één lijn daar tussenin. Misschien is het u wel 
eens opgevallen dat er verschillen zijn in de kleur van 
de jongen, er zijn grijze en er zijn witte jongen. Een 
diversiteit die een geschiedenis heeft. Onze Neder-
landse knobbelzwanen hebben van oorsprong donzige 
grijze jongen met zwarte poten. In Polen kweekte men 
echter met een zwanenras met witte jongen, heel inte-
ressant voor handelaren die het op het witte dons van 
de jongen hadden voorzien. Na het instorten van de 
donsmarkt zijn de witte varianten met hun roze poten 
vrijgelaten en deze mengden zich met de grijze kleur-
vorm waardoor je nu vaak in één nest zowel witte als 
grijze jongen aan kunt treffen. Die grijze jonkies krijgen 
overigens in de puberleeftijd ook een wit verenkleed, 
maar hun erfelijke basis herken je nog steeds aan de 

zwarte poten. Een andere waarneming was heel verras-
send. We vingen een gezin met vier jongen en twee 
ouders. Beide ouders bleken man te zijn en waren heel 
zorgzaam voor de jongen. Een sloot verderop zat een 
volwassen zwaan die na vangst een vrouwtje bleek te 
zijn. Opmerkelijk omdat knobbelzwanen hun territo-
rium altijd zwaar verdedigen, maar deze vrouw werd in 
de buurt gedoogd. Dat roept vragen op. Zou zij de 
moeder van de jongen geweest zijn, een soort draag-
moeder voor dit mannenpaar? Een vorm van seksuele 
diversiteit in het dierenrijk?

Wim Bax
http://ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn

Mijdrecht - Van 6 tot 17 oktober 
2021 was het weer Kinderboeken-
week! ‘Worden wat je wil’ was het 
thema dit jaar. 

Het maakt niet uit wie je bent of 
waar je vandaan komt, of je goed 
bent in rekenen of juist in tekenen, 
of je vier jaar bent of al tien, ieder 
kind kan worden waar hij van 
droomt. Op de Eendracht starten we 
dit jaar de Boekenweek met een 
openingsdans in de grote sporthal. 
Alle leerlingen dansten op het 
kinderboekenliedje, terwijl RTV De 
Ronde Venen filmde en de ouders op 
de tribunes trots toekeken. Zoekt u 
het filmpje maar eens op! Vanaf 6 
oktober startte elke dag met een  
ander bijzonder beroep: we kregen 
burgemeester Maarten Divendal op 
bezoek, de politie kwam langs en de 
brandweer, een stewardess van de 
KLM. Thijs van Uden, oud leerling 
van de Eendracht en eigenaar van de 

Escape rooms uit ons eigen dorp, 
Richard Groenewegen van de 
Huifkar, het prachtige tuincentrum, 
wethouder Alberta Schuurs die 
voorlas uit een prachtig boek, muzi-
kanten, fysiotherapeuten van Fysio-
therapie Mijdrecht – KERNGEZOND. 
Deze kleurrijke personages kwamen 
in alle groepen vertellen over hun 
beroep. Kinderboeken zijn een 
onuitputtelijke bron om over 
beroepen na te denken, te leren en 
te fantaseren! OBS De Eendracht sluit 
de Boekenweek - beroependagen 
feestelijk af met de traditionele 
boekenmarkt op de laatste dag voor 
de herfstvakantie. Tijdens de 
vakantie lekker lezen in je nieuwste 
boeken en dromen over later, als je 
worden mag wat je wilt!

Kinderboekenweek 2021 bij OBS De 
Eendracht: worden wat je wilt!
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Door Roos Uithol

Uithoorn - Aan het Zijdelwaardplein, 
tussen de Febo en de New York Pizza, 
is een restaurant verborgen dat een 
culinair visitekaartje is voor Uithoorn. 
Aziatisch fusion restaurant Jason 
Asian Cuisine biedt voor elk wat wils 
en is soms een tikkeltje uitdagend. 
Jason Hu staat, samen met zijn 
medewerkers, garant voor culinair 
Genieten met een hoofdletter!
Het voormalige winkelpand van 
Blokker, aan de buitenkant van 
winkelcentrum Zijdelwaard, werd in 
2018 in 4 maanden getransformeerd 
tot een sfeervol restaurant met plaats 
voor 120 gasten. Aan de voorzijde 
boven bevindt zich een terras waar 
bij mooi weer zo’n 60 gasten kunnen 
zitten. 

Jason Hu: “Dit is een fijne locatie voor 
een restaurant. Zijdelwaard is een 
goed bezocht winkelcentrum en 
daarnaast is het pand ook mooi. 
Beneden oogt alles klein, maar 
boven is een zee van ruimte met zelfs 
een buitenterras. Onze gasten 
ervaren dat het restaurant overkomt 
alsof het in een grote stad gevestigd 
is.”Het interieur is luxe en modern 
ingericht met ruime gangpaden en 
zitplaatsen. Hoewel het altijd een 
stukje moderner kan volgens Jason, 
die dat met een knipoog aangeeft. In 
China zijn namelijk de restauranten 
flink gedigitaliseerd, met zelfs robots 
die de bediening verzorgen. 

Authentieke smaken
In drie jaar tijd heeft Jason’s restau-
rant al een brede klantenkring opge-
bouwd mede door een uitstekend 
menu vol met diverse en authentieke 
smaken. Ook buiten Uithoorn groeit 
de naamsbekendheid van het restau-
rant, die intussen zelfs verder reikt 
dan Nederland. Toch wordt het 
restaurant nog wel eens over het 
hoofd gezien, ingesloten tussen 
twee fastfoodketens. En dat is 
“zonde” volgens Eric Hellingman, 
want naast uitgebreid dineren kan 
na het winkelen worden genoten 
van lunch, kleine hapjes of Asian 
high tea in het restaurant. 
Hellingman heeft als journalist jaren 
in China gewerkt en is als grote 
kenner van de cultuur uit het Verre 
Oosten ook helemaal thuis in de 
Chinese en Aziatische keuken. 
Daarom verzorgt hij de marketing 
van de Asian Cuisine in de regio 
Uithoorn en Amstelveen en is daarbij 
goed bevriend met de familie Hu. In 
Amstelveen leidt de vader van Jason, 
Hu Shao Ting, met succes zijn specia-
liteiten restaurant Yu Woah. Het vak 
heeft Jason van jongs af aan van zijn 
vader geleerd en dat is niet zomaar 
een chef-kok. Hu Shao Ting is groot-
meester-chef in de ‘Chinese Intan-
gible Cultural Heritage Cuisine’ en 
meervoudig wereldkampioen Asian 
Cuisine. Jason vertelt dat zijn vader 
zeer trots is dat zijn zoon nu een 
eigen restaurant draait. De twee 
werken nog altijd veel samen. Zo 

komt Hu Shao Ting af en toe langs 
om de kwaliteit van de gerechten in 
Jason’s restaurant te controleren. 
Andersom is Jason nog altijd een 
helpende hand in het restaurant van 
zijn vader. Ook Jason’s moeder komt 
regelmatig ondersteunen in zijn 
restaurant.

Anders
 Anders dan de ‘afhaalchinees op de 
hoek’, waar gerechten zoals Babi 
Pangang eigenlijk een mix van de 
Chinese, Indonesische en Neder-
landse keuken zijn, kunnen gasten bij 
Jason Asian Cuisine genieten van de 
echte Aziatische keuken, waaraan 
het ware Chinese culinaire erfgoed 
ten grondslag ligt. Het restaurant 
heeft een menukaart met 50 klassie-
kers uit de Aziatische keuken, te 
serveren in 1000 variaties.
Eric Hellingman: “Ik zeg altijd, in 
China kun je geboren worden en elke 
dag een ander gerecht eten tot aan 
je dood. Zoveel diverse recepten en 
variaties bestaan er in de Chinese 
keuken. Ook in de keuken van Jason 
zie je goed de ‘culinaire heritage’ van 
zo’n 5000 jaar terugkomen. In China 
zijn eten en het leven innig met 
elkaar verbonden; bijna elk gerecht 
heeft heilzame of spirituele kwali-
teiten. Een goede Chinese kok zorgt 
er dan ook voor dat zijn gerechten 
zoveel mogelijk zintuigen prikkelen 
en geeft zijn creaties poëtische 
namen. ”

Culinaire veranderingen
Bij Jason Asian Cuisine heb je te 
maken met ‘fusion’. Culinaire vernieu-
wingen en mixen van Aziatische 
gerechten, dat in dit Uithoornse 
restaurant vooral de Chinese, 
Japanse en Thaise keuken betreft. 
Alle producten zijn vers en er wordt 
geen gebruik gemaakt van kleur- en 
smaakstoffen. Voor €29,00 p.p. is er 
tevens een wisselend maandmenu 
waar de nadruk op ‘shared dining’ ligt 
(typisch in de Aziatische cultuur, dat 
anders is dan ieder een vol bord voor 
zichzelf ). Dit menu is een mengel-
moes van heerlijke Aziatische 
gerechten die veelal bestaan uit 
originele en uitgekiende combinaties 
uit het oude en moderne China. De 
malse Ossenhaas (Ti-Pan, op een 
gietijzeren plaat bereid) met Sichuan 
saus is zeer geliefd onder de gasten, 
net als de garnalen die de keukenbri-

Jason Asian Cuisine

gade van het restaurant kundig 
bereiden. Behalve gerechten uit de 
oosterse hoek is er ook een Neder-
lands aanbod van vegetarische 
gerechten en een kindermenu. Sinds 
corona heeft het restaurant ook een 
afhalen en bezorgen menu. Deze 
menukaart wordt nog altijd uitge-
breid met nieuwe gerechten, maar 
de bezorging is wel alleen gericht op 
inwoners uit Uithoorn. Jason Asian 
Cuisine is eveneens perfect voor de 
zakelijke markt: binnen een half uur 
lunchen en afrekenen! En wie van 
een goed feest houdt voor een brui-
loft of andere partijen vindt in het 
restaurant een geweldige locatie. 
Wine, dine and dance of liever een 
dinnerparty met live muziek? Voor 
ieder kan een stijlvol en feestelijk 
thema worden verzorgd vanaf 20 
personen.

Proeverij
Als in deze oktobermaand nog een 
bezoek wordt gebracht aan het 
restaurant, kan men voor €12,50 p.p 
(vanaf twee personen) genieten van 
een Proeverij. Een soort voorgerecht 
bestaande uit allerlei kleine hapjes 
dat weer met elkaar kan worden 
gedeeld. Hu en Hellingman verge-
lijken het met tapas maar dan op z’n 

Chinees. Op leisteen worden de 
diverse smakelijke hapjes geser-
veerd, bestaande uit: Springrolls 
(Chinese kip loempia), Tuna Dyna-
mite roll (spicy tonijn en garnalen), 
Surf & Turf roll (garnalen en rib-eye), 
Crispy Sui Kau (krokant gebakken 
dumplings gevuld met garnalen), Ha 
Kau (gestoomde Chinese dumplings 
met garnalen), kipsaté en lamssaté. 
Jason verwacht dat de Proeverij 
vaker zal worden aangeboden in het 
restaurant, maar net als het maand-
menu afgewisseld met andere 
soorten gerechtjes. In november 
komt weer een nieuwe algemene 
menukaart. Gasten van het restau-
rant kunnen zich verheugen op een 
aantal nieuwe smaken met een 
hoogwaardige bereidingswijze. 
Kortom, Jason Asian Cuisine levert 
een menukaart van hoge kwaliteit 
die ook betaalbaar is.
De keuken van Restaurant Jason 
Asian Cuisine, Zijdelwaardplein 77, 
Uithoorn, is van dinsdag t/m zondag 
geopend van 12:00 tot 22:00 (lunch 
van 12.00 - 14.30 uur; diner van 17.00 
- 22.00 uur).
Reserveren: 0297-303094. 
info@jasonasiancuisine.nl. 
www.jasonasiancuisine.nl. 
Ook bereikbaar via Facebook.





G E M E E N T E N I E U W S

Gemeente Uithoo
rn

www.uithoorn.nl
www.facebook.com/gemeenteuithoorn
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
(0297) 513 111 
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

Klant Contact Centrum/receptie
maandag t/m donderdag 08.30-12.30 uur
woensdag 15.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Uiteraard blijven we wel de gehele dag voor u telefonisch bereikbaar:
maandag t/m donderdag 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

Zoveel mogelijk op afspraak
Een aantal diensten zijn nu op afspraak:
- Het afhalen van aangevraagde reisdocumenten en rijbewijzen
- Uittreksels BRP. U kunt dit ook direct online regelen.

Afspraak maken
Online kunt u direct een afspraak inplannen www.uithoorn.nl/afspraak; 
Of bellen om een afspraak te maken via (0297) 513 111: 
maandag t/m donderdag 08.30-17.00 uur 
vrijdag 08.30-12.00 uur

Sociaal loket
We helpen u graag tijdens een telefoongesprek. Huisbezoeken mogen 
in verband met de maatregelen tegen het coronavirus op dit moment 
niet gebeuren. Het vrije inloopspreekuur op woensdagmiddag is voor-
lopig vervallen. Alle loketten voor het Wmo en Werk en inkomen op het 
gemeentehuis zijn nu gesloten. Heeft u vragen of hulp nodig, mail naar 
sociaal.loket@uithoorn.nl of bel ons op (0297) 513 111 tijdens onze te-
lefonische spreekuren van 09.00-10.30 uur van maandag t/m vrijdag. 

Locatie Infopunt Uithoorn voor Elkaar
Gezondheidscentrum De Waterlinie, Koningin Máximalaan 30.
Inloop maandag- en dinsdagochtend 08.30-12.00 uur. 
Info via www.uithoornvoorelkaar.nl

Financieel café
Gezondheidscentrum De Waterlinie, Koningin Máximalaan 30. 
Heeft u hulp nodig? Neem contact op via (0297) 303 044 
info@uithoornvoorelkaar.nu. 

Gemeentewerf en scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 en13.00-16.30 uur

Makkelijk Melden App
Inwoners van gemeente Uithoorn kunnen een melding openbare ruimte 
doorgeven via www.uithoorn.nl/melding of via de Makkelijk Melden App. 
De app kunt u downloaden via de Apple Store of Play Store.

Bouw- en woningtoezicht
Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-10.30 uur
Bezoek op afspraak: maandag t/m vrijdag van 10.30-12.30 uur

Ruimte huren?
Accommodatie van de gemeente Uithoorn huren? 
Kijk op www.uithoorn.nl/ruimtehuren 

Openbare vergaderingen welstandscommissie
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en 
wethouders over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wilt 
u een vergadering wilt bijwonen of meer informatie? Meld u aan via 
(0297) 513231.

Commissievergaderingen
Kijk voor actuele commissievergaderingen en informatie over de raad op 
www.uithoorn.nl/gemeenteraad. Twitter: www.twitter.com/RaadUithoorn

Burgemeester of wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken via (0297) 513 111 
of via bestuurssecretariaat@uithoorn.nl 

Redactie
Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

Blijf op de hoogte van actuele 
ontwikkelingen rondom het 
coronavirus

- Gemeente Uithoorn www.uithoorn.nl/coronavirus 
- RIVM www.rivm.nl of (0800) 13 51. 
- Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl (reisadviezen, 
 informatie over maateregelen) 
- Rijksoverheid dashboard coronacijfers 
 www.coronadashboard.rijksoverheid.nl
- GGD Amsterdam: actuele cijfers regio Amsterdam-Amstelland,

vaccinatielocaties, testinformatie www.ggd.amsterdam.nl 
- Testen op corona of een vaccinatieafspraak maken 
 www.coronatest.nl of via 0800-1202 (testafspraak) 
 of 0800-1702 (vaccinatieafspraak)
- Testen voor toegang www.testenvoortoegang.org 
- Bekijk priklocaties op de kaart: 
 https://prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/nl/prikbus
- Check het reisadvies www.nederlandwereldwijd.nl 
- Coronacheckapp downloaden: www.coronacheck.nl

WWW.UITHOORN.NL

Vanaf 25 september geldt op veel plekken het verplichte coronatoe-
gangsbewijs. Maar niet overal. Het laten zien van een coronatoe-
gangsbewijs geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Vanaf 14 jaar 
is het tonen van een ID-bewijs daarbij ook verplicht. U moet uw coro-
nabewijs laten zien als u naar de volgende plekken gaat: horeca, con-
cert, festival, bioscoop, theater of professionele sportwedstrijd. U kunt 
zonder coronatoegangsbewijs naar: bibliotheek, museum, gebeds-
huis, sport, winkels, park of natuur, dierentuin of pretpark, kermis, kap-
per en zwembad. Alle informatie en veelgestelde vragen nalezen kan 
via: www.rijksoverheid.nl/coronavirus. 

Coronatoegangsbewijs voor horeca, 
evenementen en andere activiteiten

Mensen die een smartphone hebben, kunnen met de CoronaCheck-
app een coronabewijs aanmaken. Maar niet iedereen heeft een smart-
phone of wil de CoronaCheck-app gebruiken. Ook voor wie de Co-
ronaCheck-app wél gebruikt, kan het handig zijn om een extra papie-
ren bewijs op zak te hebben. Bijvoorbeeld als je telefoon is uitgeval-
len en je een café in wil. Voor die mensen is het mogelijk om het bewijs 
te printen. U kunt een bewijs maken van een vaccinatie en/of van een 
testuitslag. Het papieren testbewijs moet u wel via een computer ma-
ken. Daarvoor gaat u naar https://coronacheck.nl/nl/print. U logt in met 
uw DiGid en kunt u uw papieren bewijs printen. 

Coronahelpdesk
Wie geen DigiD, smartphone of computer met printer heeft, kan een 
coronabewijs op papier toegestuurd krijgen. Hiervoor kunt u bellen 
naar de helpdesk van de CoronaCheck via het tel. 0800-14 21.

Wat is het verschil tussen het coronabewijs op papier 
en in de CoronaCheck-app?
De Nederlandse QR-code in de CoronaCheck-app verandert elke 
paar minuten. Een controleur ziet dus steeds een andere QR-code. 
Daardoor kan diegene niet achterhalen waar je de QR-code nog meer 
hebt gebruikt. Op papier is dit niet mogelijk. De papieren versie biedt 
daarom minder privacy. Door regelmatig een nieuwe QR-code te prin-
ten kunt u dit voorkomen.

Krijg toegang met een 
papieren bewijs

Blijf op de hoogte van werkzaamheden in Uithoorn 
en De Kwakel via www.uithoorn.nl/werkinuitvoering. Hier vindt u 
meer informatie over o.a. de volgende werkzaamheden.

Werk in uitvoering

INTERACTIEVE KAART MET 
 WEGWERKZAAMHEDEN
In en rond Uithoorn wordt er op 
verschillende plekken hard ge-
werkt aan de weg. Alle wegwerk-
zaamheden in Uithoorn en om-
geving zijn te zien zijn via een in-
teractieve kaart. Bekijk hier waar 
de werkzaamheden zijn, of stra-
ten zijn afgesloten, of er omleidin-
gen zijn en hoelang werkzaamhe-
den duren. Plan dus voordat u de 
weg opgaat uw route en voorkom 
onnodige overlast. Google maps 
kent de omleidingsroutes. Inter-
actieve kaart via www.uithoorn.nl/
werkinuitvoering of rechtstreeks 
via https://melvin.ndw.nu/public

 PROJECTEN VOLGEN VIA 
 DE BOUWAPP
Wilt u op de hoogte blijven van 
werkzaamheden in het dorps-
centrum (Verkeersplan Uithoorn) 
of de Uithoornlijn, dan kunt u de 
BouwApp downloaden. Deze 
vindt u in de App Store of Play 
Store van uw telefoon. Via https://
debouw.app/home/projects kunt 
u alle projecten online bekijken 
en volgen.

 STORING LICHTMASTEN
In een paar straten in het Dorps-
centrum van Uithoorn en Zijdel-
waard is er een storing aan de 
openbare lichtmasten. Op de 
pagina ‘Storing lichtmasten’ via 
www.uithoorn.nl/werkinuitvoering 
kunt u de actuele stand van za-
ken zien voor deze storingen en 
om welke straten dit gaat. 

START NIEUWE WERKZAAM-
 HEDEN VOOR VERKEERS-
 PLAN: AFSLUITING 
 KONINGIN MÁXIMALAAN
Vanaf maandag 1 november pak-
ken we weer een nieuw deel op 
met werkzaamheden voor het 
verkeersplan Uithoorn. Bij deze 

Verstrekkingsbeperking van 
uw persoonsgegevens
In de basisregistratie personen 
(BRP) staan gegevens van al-
le inwoners van Nederland. Dit 
zijn gegevens zoals uw geboor-
tedatum, burgerservicenummer 
(BSN), nationaliteit, huwelijk of 
geregistreerd partnerschap, ou-
ders, kinderen. De overheid mag 
deze gegevens gebruiken. Bij-
voorbeeld voor kinderbijslag, 
studiefinanciering en pensioen. 
Maatschappelijke instellingen zo-
als de kerk, ouderenzorg of maat-
schappelijk werk mogen uw gege-
vens opvragen. Wilt u weten wel-
ke instellingen uw gegevens krij-
gen? Kijk dan op de website Wie-
krijgtmijngegevens.nl. Wilt u niet 
dat zij uw gegevens ontvangen? 
Dan kunt u verstrekkingsbeper-
king (voorheen geheimhouding) 
aanvragen. 
Overheidsorganen kunnen de 
persoonsgegevens bij de ge-
meente opvragen voor de goe-
de uitvoering van hun (wettelij-
ke) taken. De gemeente is wet-
telijk verplicht de gevraagde ge-
gevens aan hen te verstrekken. 
Het is niet mogelijk om de ver-
strekking van uw persoonsgege-
vens aan overheidsorganen te-
gen te houden. In enkele geval-
len kunnen ook anderen (derden) 
verzoeken om uw persoonsgege-
vens aan hen te verstrekken. Dat 
zijn andere instellingen of perso-
nen dan u zelf of overheidsorga-
nen. De verstrekking aan deze 
derden is ook wettelijk geregeld. 
Wij beoordelen zorgvuldig of een 
aanvrager bevoegd is om uw per-

soonsgegevens te ontvangen en 
of het doel van de aanvraag recht-
matig is. Als instellingen of perso-
nen gegevens nodig hebben voor 
de uitvoering van bepaalde wet- 
en regelgeving (bijvoorbeeld een 
advocaat in verband met een ge-
rechtelijke procedure), maken 
wij een afweging tussen het be-
lang van de verstrekking en uw 
(privacy)belang. Iedereen die is 
ingeschreven in de BRP van de 
gemeente Uithoorn kan de ver-
strekkingsbeperking aanvragen. 
U kunt verstrekkingsbeperking 
van persoonsgegevens aanvra-
gen voor:
• uzelf;
• uw kind(eren) tot 16 jaar.

Personen vanaf 16 jaar moeten 
de verstrekkingsbeperking zelf 
aanvragen. Staat u onder curate-
le, dan kan uw curator een aan-
vraag voor u indienen. Voor ver-
strekkingsbeperking hoeft u geen 
reden op te geven. U doet de aan-
vraag schriftelijk. U kunt een af-
spraak maken voor de balie bur-
gerzaken of u gebruikt het formu-
lier wat op de website van de ge-
meente staat. Bij uw aanvraag 
moet u (een kopie van) uw geldig 
identiteitsbewijs meenemen/mee-
sturen. Het stopzetten van de ver-
strekkingsbeperking geeft u ook 
schriftelijk door. U moet hier ook 
een kopie van uw geldig identi-
teitsbewijs bijvoegen. Weet u niet 
of u al verstrekkingsbeperking 
heeft laten registreren? Dan kunt 
u dit nakijken via mijnoverheid.nl.

werkzaamheden is het nodig om 
de kruising Koningin Máximalaan 
en de Laan van Meerwijk af te 
sluiten. anaf 10 uur ’s ochtends 
leiden wij auto’s, fi etsers en voet-
gangers om via de parallelweg 
langs de Laan van Meerwijk (de 
ventweg voor het politiebureau). 
De stoplichten staan uit tijdens de 
werkzaamheden aan het kruis-
punt. Tussen 6.00 uur ’s ochtends 
en 00.00 uur ‘s nachts staan 
verkeersregelaars klaar om het 
verkeer te regelen. Deze werk-
zaamheden (en afsluiting) zullen 
ongeveer 4 weken gaan duren. 

Uitstel planning?
Voordat de werkzaamheden be-
ginnen, maken wij een planning. 
Wij hopen natuurlijk dat we deze 
kunnen halen. Maar omdat we 
veel onder de grond werken kan 
het zijn dat we niet altijd zeker 
weten wat we hier kunnen aan-
treffen. Zo weten we bijvoorbeeld 
wel dát er een kabel of leiding 
loopt, en ongeveer op welke 
hoogte deze liggen. Maar toch 
blijkt dat in de praktijk weleens 
anders te zijn. En soms treffen 
we vervuilde grond aan die moet 
worden verwijderd. Hierdoor kan 
het zijn dat de planning anders 
kan worden omdat de werkzaam-
heden meer tijd kosten dan we 
vooraf hadden gedacht.

Wat kunt u verwachten?
De verkeersregelaars zorgen dat 
auto’s, fi etsers en voetgangers 
over de parallelweg (ventweg) 
worden geleid. Het winkelcen-
trum blijft tijdens de werkzaam-
heden gewoon bereikbaar. Om 
dit mogelijk te maken, komt er 
bij de Koningin Máximalaan een 
tijdelijke doorsteek. Het verkeer 
komt dan bij de uitgang van de 
Meerlaan weer op de Laan van 
Meerwijk. Bewoners van de Am-

stelhoek rijden via de Raadhuis-
straat en de rotonde Thamerlaan 
en vervolgens naar de Laan van 
Meerwijk of Koningin Máxima-
laan. 

De werkzaamheden volgen?
Om op de hoogte te blijven van 

de werkzaamheden, kunt u de 
BouwApp downloaden. Deze 
vindt u in de App Store of Play 
Store van uw telefoon. Ook ad-
viseren wij u om deze periode 
Google Maps te raadplegen voor 
uw vertrek. Google Maps kent de 
omleidingsroutes.

Geen geld
om mee te
doen?
Wij helpen!

Geen geld om mee 
te doen? Wij helpen!



OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in 
de buurt. Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe 
u er bezwaar tegen kunt indienen. Mocht u vragen hebben, bel via 
(0297) 513111. U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de 
offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl 
en op https://zoek.offi cielebekendmakingen.nl/

PROCEDURE 
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (08.30-10.30 uur) via (0297) 513 111. 
Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken lig-
gen in het gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders 
ter inzage. In dat geval wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare 
bibliotheek of dorpshuis De Quakel.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, ge-
richt aan burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders 
vermeld.
Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt 
u hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen bin-
nen 6 weken na de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom 
u het niet eens bent met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten 
schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Uithoorn worden op-
gestuurd, behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waar-
tegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en 
kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaar-
schrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zor-
gen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een 
‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.
Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in be-
roep gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt u 
uit waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U 
moet uw beroepschrift meestal binnen 6 weken na de verzending van 
de beslissing versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector be-
stuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam 
of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw 
beroepsschrift brengt de rechtbank griffi ekosten in rekening. Het be-
sluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon 
gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw 
beroepsschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor 
te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan 
een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd. 
Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift 
ook een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank in-
dienen. Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt 
van de vergunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht 
van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus 
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voor-
ziening moet, net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u 
het niet eens bent met dat besluit. Voor het insturen van een voorlo-
pige voorziening moet u ook betalen.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in 
De Nieuwe Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordenin-
gen en verkeersbesluiten alleen nog via www.offi cielebekendmakin-
gen.nl Ook ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepa-
gina). U kunt zich op die website ook inschrijven voor een e-mailser-
vice. U wordt dat ‘automatisch’ geïnformeerd over besluiten uit de ge-
meente Uithoorn.

(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN 
 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2021-093601, Hoofdweg 42, het realiseren van fl exwoningen. (ontvan-

gen 08-10-2021);
• 2021-094727, Vuurlijn 78, het plaatsen van een reclamebord. (ontvan-

gen 14-10-2021);
• 2021-091958, Ringvaart t/o Bilderdam 28a, het plaatsen van een kluun-

trapje. (ontvangen 04-10-2021);
Uithoorn
• 2021-091993, Chemieweg, het bouwen van 10 bedrijfsunits. (ontvan-

gen 04-10-2021);
• 2021-092316, Wilhelminakade 81, het kandeleren van een plantaan. 

(ontvangen 04-10-2021);
• 2021-093207, Kuifmees 2, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 

07-10-2021);
• 2021-093556, Zijdelwaardplein 105, het plaatsen van een reclamebord. 

(ontvangen 06-10-2021);
• 2021-094437, Couperuslaan, UHL-39 het wijzigen aan het kunstwerk. 

(ontvangen 12-10-2021);
• 2021-094437, Voormalige spoordijk, UHL-39 het overkluizen van de 

WRK leiding. (ontvangen 12-10-2021);

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
De Kwakel
• 2021-065519, Drechtdijk 73A, het plaatsen van een loods (ingetrokken 

30-09-2021);
Uithoorn
• 2021-089609, Arthur van Schendellaan 118, het plaatsen van een dak-

kapel (vergunningsvrij, verzonden 01-10-2021)

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (REGULIER)
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe 
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
Uithoorn
• 2021-080359, Zijdelveld 31, het uitbreiden van de woning en het wijzi-

gen van de constructie (verzonden 08-10-2021)

OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
• 2021-091141, Plesmanlaan 74, het plaatsen van een afvalcontainer van 

30 september t/m 29 oktober 2021. (ontvangen 29-09-2021);
• 2021-091325, Rodenbachlaan en Van Deyssellaan, het inrichten van 

de bouwplaats voor het verduurzamen van de woningen van 18 okto-
ber t/m 22 december 2021. (ontvangen 30-09-2021);

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe 
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
• 2021-077202, Vuurlijn 50, exploitatievergunning horecabedrijf (verzon-

den 14-10-2021)
Uithoorn
• 2021-089303, Zijdelwaardplein, standplaatsvergunning van 18 oktober 

2021 t/m 17 oktober 2022 (verzonden 04-10-2021);
• 2021-077034, Boerlagelaan 41, exploitatievergunning horecabedrijf 

(verzonden 14-10-2021)
• 2021-078824, Legmeerplein 18, alcoholwetvergunning slijterij Vomar 

voordeelmarkt (verzonden 14-10-2021)
• 2021-077872, Laan van Meerwijk 2, exploitatievergunning horecabe-

drijf (verzonden 14-10-2021)

OVERIGE BEKENDMAKINGEN
Uithoorn
• 2021-091448, Koningin Julianalaan 20, incidentele festiviteit op 10 ok-

tober 2021 (verzonden 06-10-2021);

TER INZAGE
Vanwege de coronacrisis gelden andere maatregelen. Wilt u stukken die 
ter inzage liggen bekijken, belt u dan eerst met ons Klantcontact Centrum 
voor de mogelijkheden.
• Verkeersbesluit laadpalen. Bezwaarperiode: tot en met 20 oktober 

2021. Inlichtingen bij E. Korsaan, afdeling Buurt (0297) 513 111. 
• Vastgesteld bestemmingsplan Achterweg 62. Inzageperiode 6 weken 

vanaf 21 oktober 2021. Inlichtingen bij A. Stevens, afdeling Wonen en 
Werken (0297) 513 111. 

• Vastgesteld bestemmingsplan Correctieve herziening Bp De Rietkraag. 
Inzageperiode 6 weken vanaf 21 oktober 2021. Inlichtingen bij A. Ste-
vens, afdeling Wonen en Werken (0297) 513 111.

• Herstelbesluit (ex artikel 6:19 Awb) bestemmingsplan Bedrijventerrein 
Uithoorn 2020. Inzageperiode 6 weken vanaf 21 oktober 2021. Inlich-
tingen bij A. Stevens, afdeling Wonen en Werken (0297) 513 111.

BEKENDMAKINGEN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN ACHTERWEG 62
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van artikel 
3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Uithoorn 
in zijn vergadering van 30 september 2021 het bestemmingsplan Achter-
weg 62 als vervat in planidentifi catiecode NL.IMRO.0451.BPAchterweg62-
VG01 heeft vastgesteld.
Toelichting
De aanleiding voor het opstellen van bestemmingsplan Achterweg 62 is de 
reconstructie van het bedrijf HilverdaFlorist gevestigd aan de Dwarsweg 15 
te De Kwakel. Onderdeel van de reconstructie is een bedrijfsruimte aan de 
Achterweg ter plaatse van nummer 62. Aan de Achterweg 62 is nu een wo-
ning gelegen en het perceel heeft volgens het huidige bestemmingsplan 
de bestemmingen ‘Wonen’ en ‘Tuin’. Om de bedrijfsruimte met parkeerge-
legenheid te kunnen realiseren dienen de bestemmingen omgezet te wor-
den naar de bestemming ‘Agrarisch - Glastuinbouw 1’ met een aanduiding 
bouwvlak. Bovengenoemde ontwikkeling wordt juridisch-planologisch mo-
gelijk gemaakt met bestemmingsplan Achterweg 62.
Ter inzage
Het bestemmingsplan Achterweg 62 ligt vanaf 21 oktober 2021 gedurende 
6 weken ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan is digitaal te raad-
plegen op ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het bestemmingsplan ter in-
zage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis 
gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.
LET OP: Wilt u de stukken inzien en zijn de corona maatregelen nog van 
kracht? Maak dan van te voren een afspraak via het KlantContactCentrum 
van de gemeente Uithoorn, telefoonnummer is (0297) 513 111.
Indienen beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit van de 

WWW.UITHOORN.NL

gemeenteraad (het bestemmingsplan) beroep worden ingesteld door de-
genen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad en/of het college 
hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet 
in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad en/of het college te wenden 
en een ieder als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft aan-
gebracht in het vastgestelde bestemmingsplan ten opzichte van het ont-
werp. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Graven-
hage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het tref-
fen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan 
de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Uithoorn, 20 oktober 2021.

VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN CORRECTIEVE 
HERZIENING BP DE RIETKRAAG
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van artikel 
3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Uithoorn 
in zijn vergadering van 30 september 2021 het bestemmingsplan ‘Cor-
rectieve herziening Bp De Rietkraag’ als vervat in planidentifi catiecode 
NL.IMRO.0451.CorrDeRietkraag-VG01 heeft vastgesteld. 
Toelichting
Op 29 september 2016 is het bestemmingsplan De Rietkraag vastgesteld. 
De uitvoering van het plan is vervolgens door Vorm Ontwikkeling ter hand 
genomen. Bij de realisatie van het meest zuidelijke deel van het plan, de 
bouw van 12 woningen in 2 blokken van 6 woningen, is gebleken dat het 
opgenomen bouwblok in het bestemmingsplan te krap bemeten is. Middels 
deze correctieve herziening wordt dit gecorrigeerd en wordt het bouwblok 
met circa 3 meter verbreed.
Ter inzage
Het bestemmingsplan Correctieve herziening Bp De Rietkraag ligt van-
af 21 oktober 2021 gedurende 6 weken ter inzage. Het vastgestelde be-
stemmingsplan is digitaal te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl. Daar-
naast ligt het bestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informa-
tiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden 
van het gemeentehuis. LET OP: Wilt u de stukken inzien en zijn de coro-
na maatregelen nog van kracht? Maak dan van te voren een afspraak via 
het KlantContactCentrum van de gemeente Uithoorn, telefoonnummer is 
(0297) 513 111.
Indienen beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit van de 
gemeenteraad (het bestemmingsplan) beroep worden ingesteld door de-
genen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad en/of het college 
hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet 
in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad en/of het college te wenden 
en een ieder als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft aan-
gebracht in het vastgestelde bestemmingsplan ten opzichte van het ont-
werp. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Graven-
hage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het tref-
fen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan 
de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Uithoorn, 20 oktober 2021. 

HERSTELBESLUIT (EX ARTIKEL 6:19 AWB) BESTEMMINGSPLAN 
BEDRIJVENTERREIN UITHOORN 2020
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van artikel 3.8 
Wet ruimtelijke ordening en artikel 6.19 van de Algemene Wet bestuurs-
recht (Awb) bekend dat de gemeenteraad van Uithoorn in zijn vergadering 
van 30 september 2021 een herstelbesluit voor het bestemmingsplan Be-
drijventerrein Uithoorn 2020 als vervat in planidentifi catiecode 
NL.IMRO.0451.BPBedrijventer-VG02 heeft vastgesteld.
Toelichting
Op 26 november 2020 heeft de gemeenteraad van Uithoorn het bestem-
mingsplan Bedrijventerrein Uithoorn 2020 vastgesteld. Geconstateerd is 
dat in dit bestemmingsplan het onderstation ten westen van de Amsterdam-
seweg ten behoeve voor de realisatie van de Uithoornlijn niet juist is over-
genomen uit het onherroepelijke bestemmingsplan Uithoornlijn en busver-
binding Uithoorn. Deze administratieve fout kan hersteld worden hangende 
de beroepsprocedure conform artikel 6:19 van de Algemene wet bestuurs-
recht (Awb). De raad heeft in zijn vergadering van 30 september 2021 een 
herstelbesluit conform dit artikel genomen om de geconstateerde admini-
stratieve fout te herstellen en het bestemmingsplan Bedrijventerrein Uit-
hoorn 2020 (Herstelbesluit) vastgesteld.
Ter inzage
Het herstelbesluit voor het bestemmingsplan Bedrijventerrein Uithoorn 
2020 ligt vanaf 21 oktober 2021 gedurende 6 weken ter inzage. Het herstel-
besluit is digitaal te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het 
herstelbesluit ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van 
het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.
LET OP: Wilt u de stukken inzien en zijn de corona maatregelen nog van 
kracht? Maak dan van te voren een afspraak via het KlantContactCentrum 
van de gemeente Uithoorn, telefoonnummer is (0297) 513 111.
Indienen beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het herstelbesluit van 
de gemeenteraad beroep worden ingesteld door belanghebbenden. Het 
beroep kan alleen worden gericht tegen de daadwerkelijke inhoud van het 
herstelbesluit. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gra-
venhage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het 
treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan 
de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Uithoorn, 20 oktober 2021. 

Elektrisch rolstoelvervoer in 
Uithoorn en De Kwakel
Uithoorn – RMC verzorgt sinds 
enkele maanden het Wmo-vervoer in 
de drie Duo+-gemeenten Uithoorn, 
Diemen en Ouder-Amstel. Duurzaam-
heid staat bij de vervoerder hoog in 
het vaandel en dat is voor Uithoorn 
en de twee andere gemeenten een 
belangrijke reden om met hen in zee 
te gaan. Het wagenpark bestaat dan 
ook voor zo’n tachtig procent uit 
elektrische auto’s en busjes. Alleen bij 
rolstoelvervoer is elektrisch rijden 
nog geen vanzelfsprekendheid. Het is 
volgens RMC dan ook behoorlijk 
uniek dat er inmiddels ook in de drie 
bovengenoemde gemeenten een 
elektrische bus voor rolstoelvervoer 
rondrijdt. Het bedrijf streeft ernaar dit 
aantal uit te breiden.

Voorproe�e
Wethouders José de Robles 
(gemeente Uithoorn, links), Rineke 
Korrel (Ouder-Amstel, in de bus) en 
Jeroen Klaasse (Diemen) kregen 
alvast een voorproe�e van RMC. 
“Het belangrijkste is natuurlijk dat 
onze inwoners erop kunnen 
vertrouwen dat het Wmo-vervoer 
goed is geregeld. Op de wagens 
van RMC staat de kreet ‘mobiliteit is 
vrijheid’. En daar sluit ik me bij aan. 
Dat er daarnaast oog is voor duur-
zaamheid en milieu, past boven-
dien bij ons streven om op alle 
gebieden te zoeken naar duurzame 
oplossingen en toepassingen,” 
benadrukt de Uithoornse 
wethouder De Robles. 
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De roep om het invoeren van een zogenoemde suikertaks wordt steeds groter. 
Onder meer kinderfonds Unicef en de gemeente Amsterdam ondersteunen het 
voorstel. Ze hopen hiermee de volksgezondheid te kunnen verbeteren door 
de bevolking meer in de richting van gezonde voeding te duwen. In de onlangs 
gestarte overheidscampagne ‘Doe de switch’ worden we al aangemoedigd om 
ongezonde producten te laten staan en te kiezen voor een gezonder alternatief. 
Zo probeert men onder meer om ons van de frisdrank af te krijgen en meer water 
te laten drinken. Een team van Amerikaanse wetenschappers legde dit jaar een 
verband tussen het toenemende aantal gevallen van darmkanker en de consump-
tie van frisdranken met zoetsto� en.

Is er een relatie tussen onze frisdrankconsumptie 
en het risico op darmkanker?

De laatste decennia is de consump-
tie van frisdranken fl ink gestegen. Wie 
in de jaren 50 van de vorige eeuw ter 
wereld kwam, dronk ze zelden, nu is 
het voor velen dagelijkse kost gewor-
den. Tegelijk zien medici dat het aantal 
mensen met darmkanker toeneemt. 
Werden er vroeger zelden mensen 
onder de vij� ig jaar met deze aandoe-
ning geregistreerd, nu zien we regel-
matig dat ook jongeren darmkanker 
krijgen. Zou dat wellicht iets te maken 
hebben met de consumptie van fris-
drank? De wetenschappers bestu-
deerden de gegevens van mensen 
die op jonge lee� ijd te maken kregen 
met darmkanker en publiceerden er 
een artikel over in het vakblad Gut. 
Hun conclusie luidt dat mensen die in 
1990 geboren zijn ongeveer twee keer 
zo veel kans hebben om darmkanker 
te krijgen vóór hun vij� igste levens-
jaar dan mensen die in 1950 ter wereld 
kwamen.

Fructose
Het consumeren van grote hoeveelhe-
den frisdrank hee�  een negatief e� ect 
op ons lichaam. Het vergroot de kans 
op overgewicht en daarmee stijgt het 
risico op hart- en vaatziekten en diabe-

tes. Specifi ek met betrekking tot onze 
darmfl ora zou de hoeveelheid fructose 
in frisdranken een rol kunnen spelen. 
Het is bekend dat deze stof moeilijk 
door de dunne darm wordt opgenomen. 
Daardoor komt het in de dikke darm 
terecht, waar het de natuurlijke biolo-
gische processen van de aldaar aanwe-
zige microben verstoort.

Alternatief
De meest gezonde drank voor de mens 
om te drinken is water. Toch kan het 
zijn dat je af en toe behoe� e hebt aan 
een bepaalde smaakbeleving. Dan zijn 
er gelukkig nog voldoende alternatie-
ven te vinden voor de bekende fris-
dranken. Je kunt bijvoorbeeld thee 
maken door heet water te gieten over 
verse munttakjes of vers gesneden 
plakjes gember. Daarnaast bestaan er 
diverse theemixen die samengesteld 
zijn op basis van smaak en werking 
in ons lichaam. Ook het drinken van 
kokoswater is goed voor lichaam en 
geest. Een andere optie is Russia Cola, 
een alternatieve frisdrank die welis-
waar wat biologische rietsuiker bevat, 
maar geen gera�  neerde suikers die 
je in vrijwel alle bekende frisdranken 
aantre� .

* niet in combinatie met andere acties.

Alsjeblieft €10,- voucher

Korting is geldig t/m 30 november bij besteding van een gezichtsbehandeling vanaf €60,-*

Leeseman Tandprotheticus 
Uithoorn                                                                                                        
Prinses Christinalaan 133                                                                                                                                            
1421 BH Uithoorn                                                                                                                                         
Tel. 0297 565 474
www.leesemantandprotheticus.nl

Wij zorgen voor een perfect
passende oplossing  voor
iedere gebitsprothese
• Persoonlijke aandacht op een

vertrouwd adres
• Goede samenwerking met tandartsen   

en implantologen
• Gratis en vrijblijvend advies
• Vergoeding door alle zorgverzekeraars

Ook voor een huisbehandeling kunt u ons 
benaderen

Reparaties klaar terwijl u wacht

Wij werken volgens KNMT-richtlijn infectie-
preventie

Belt u ons gerust voor een afspraak



Iedereen zou planten in huis moeten hebben

Natuurlijke visie 
Instituut Périne in Mijdrecht is al bijna 
30 jaar een begrip op het gebied van 
huidverbetering in de Ronde Venen 
en omstreken. Fijne lijntjes, (frons)
rimpels, kraaienpootjes, wallen, 
gevoelige huid, grove poriën, acne, vale 
huid, (acne) littekentjes, droge huid, 
overbeharing en ongewenste haargroei 
of huidverslapping; allemaal vragen 
die zij dagelijks langskomen langs zien 

komen. Het team van goed geschoolde 
schoonheids- en huidspecialisten maakt 
gebruik van het natuurlijke vermogen 
dat iedere huid hee�. Op basis van deze 
visie kun je binnen Instituut Périne twee 
kanten op: Skin Intensive: sommige 
huidcondities vragen om een intensieve 
aanpak. Hier worden vergaande en 
toch ver van inspuitingen en plastische 
chirurgie staande probleemoplossende 
huidbehandelingen gegeven, 

Maak kennis met natuurlijke huidverbetering

Op dinsdagmiddag en avond 26 oktober aanstaande organiseert Instituut Périne 
de themadag: Design by Nature. De themadag omvat de mogelijkheid om kennis 
te maken met de twee behandelroutes van Instituut Périne: Skin Intensive en 
Skin Experience en wordt opgeluisterd met een live én online te volgen Beauty 
Show en Beauty Veiling. 

veelal ondersteunt met de meest 
geavanceerde apparatuur en altijd 
met ondersteunende producten. 
Of genietend met Skin Experience: 
natuurlijke verbetering van de huid met 
heerlijk ontspannende behandelingen 
en fijn aanvoelende bijbehorende 
producten.

Gun jezelf deze ervaring 
Tijdens de themadag Design by Nature 
op 26 oktober aanstaande kunnen 
geïnteresseerden tussen 13.00 en 
21.00 uur op een laagdrempelige 
manier kennismaken met een van 
beide behandelmethoden. Voor deze 
dag hee� ‘Périne’ dan ook nog extra 

2 specialistes van HydroPeptide 
Nederland en Murad Nederland 
uitgenodigd.

Skin Intensive; mix & match 
De HydroPeptides specialistes laten 
je deze middag/ avond kennis maken 
met de  Skin Intensive Treatment; mix 
& match (45 min. € 49,50) die speciaal 
voor deze dag is samengesteld en 
geschikt voor elke huid met fijne en/of 
een vale huidskleur. 

Skin Experience; look & feel 
Bij de Skin Experience laten de 
Murad specialistes jou de beleving 
en ontspanning ervaren die centraal 
staat bij de manuele huidverbeterende 
behandelingen van Instituut Périne. De 
Skin Experience Treatment; look & feel 
(45 min. € 39,50) is eveneens speciaal 
voor deze dag samengesteld. De 
specifieke behandelrituelen zorgen voor 
een ultieme beleving en aangename 
ontspanning met als eindresultaat een 
zichtbaar stralende huid. 

Kijk en bied mee; Online Beauty 
Show & Veiling 
De inmiddels bekende online beauty 
show en veiling van ‘Périne’ mag op 
deze dag natuurlijk niet ontbreken. In 
een ongedwongen, gezellige show vol 
van weetjes rond een bepaald (huid)
thema. Met korte demonstraties wordt 
uitleg gegeven aan de werking van 
bepaalde ingrediënten, producten of 
behandelingen. Tussen 19.00 – 21.00 
(eventueel later inloggen kan ook) is 
deze er dan ook en kun je de online 
Beautyshow met een Beautyveiling 
gratis bijwonen. Lekker ongedwongen 
vanuit je luie stoel. 

Voor meer informatie en aanmelden 
voor zowel de behandelingen en/of 
de online beauty show en veiling, kun 
je terecht op de nieuwspagina van de 
website www.perine.nl, bellen naar 
(0297)273121 of een mail sturen naar 
info@perine.nl
Instituut Périne; 
Genieweg 8, Mijdrecht

Het lijkt erop dat veel mensen in de afgelopen twee jaar de natuur opnieuw hebben 
ontdekt. Een groot deel van onze tijd brengen we binnen door. Binnen in huis, op 
kantoor, in de fabriek, maar ook in de sportschool, in het café, in een museum of 
in een concertzaal. Daardoor zijn we eigenlijk nog maar nauwelijks in de natuur. 
Als veel van die opties wegvallen, kunnen we altijd nog in de natuur terecht. Velen 
deden dat vorig jaar en ontdekten hoe fijn dat is. Maar de natuur kun je natuurlijk 
ook in huis halen, in de vorm van een paar mooie planten. En eigenlijk zou iedereen 
dat moeten doen. Geen groene vingers? Met het juiste advies en een paar minuutjes 
tijd kan iedereen planten mooi houden. Hier zijn vijf redenen waarom dat een goed 
idee is…!

1. Planten geven je zuurstof
Wij hebben zuurstof nodig om te 
kunnen leven. Planten geven ons 
die zuurstof. Vooral als de ventilatie 
binnenshuis niet optimaal is, kunnen 
een paar grote planten in de ruimte 
echt het verschil maken.

2. Planten beïnvloeden je humeur positief
Doordat we ons omringen met plan-

ten, wanen we ons iets meer in de 
natuur. En juist van die natuur krij-
gen we als mens een mentale opkik-
ker. We komen erdoor tot rust en we 
voelen ons gelukkiger als er planten in 
de buurt zijn.

3. Planten zijn goed voor de concentratie
Ben je met iets belangrijks bezig, maar 
raak je snel afgeleid? Probeer eens om 
hetzelfde te doen in een ruimte waar 
meer planten staan. Je zult merken 
dat het je minder moeite kost om je 
te focussen op hetgeen gedaan moet 
worden.

4. Planten zuiveren de lucht
Niet alle planten doen dat even goed, 
maar er zijn voorbeelden van plan-
ten die allerlei schadelijke sto©en uit 
de lucht halen. Die sto©en slaan ze op 
en breken ze vervolgens af. Daar heb 
je dus helemaal geen ingewikkelde 
systemen voor nodig.

5. Planten brengen je in slaap
Sommige planten stoten bepaalde 
sto©en uit die een positief e©ect 
hebben op onze slaap. Denk maar 
eens aan lavendel en gardenia. Het is 
ook bekend dat we rustig worden van 
de wortels van valeriaan, maar naar 
verluidt zou ook de geur van deze 
plant ons sneller in slaap brengen.



Het is herfst en de pompoenen vliegen om je oren. Persoonlijk vind ik ze echt 
ontzettend lelijk als decoratie maar als jij daar blij van wordt, doe je ding! 
Smaken verschillen nu eenmaal. Een pompoen eten kan heel lekker zijn al vind 
ik wel dat je fl ink met smaakmakers aan de gang moet want van zichzelf zijn 
ze een beetje la� es. Ik heb hier 2 heel makkelijke recepten voor je!

Een fl essenpompoen kun je halveren en ze op hun ruggetje zo het vruchtvlees 
grillen in de oven. Gewoon het vlees een beetje inprikken en er wat olijfolie 
overheen gieten. Als het vruchtvlees lekker verkleurd is dan haal je de hel� en 
uit de oven en brokkel je er geitenkaas over en versgehakte koriander. Wat 
chilipeper, olijfolie, peper en zout en je hebt een heel gezond gerecht.

Hier een recept voor Pannenkoeken van Pompoen, dit heb je nodig:
• vruchtvlees van een klein pompoentje
• een halve prei
• 1 rode ui
• 2 theelepels kurkuma
• zwarte peper
• 3 bio eieren
• 100 gram pijnboompitten
• scheutje tamari (soyasaus)
• 150 gram spelt of volkoren pannenkoekmix
• 100 gram geraspte oude kaas

Bak de pijnboompitten een beetje op en giet er aan het eind een 
scheutje tamari overheen. Schil de pompoen en maal in een machine het 
pompoenvruchtvlees, de prei en de ui klein. Vermeng dit vervolgens in een 
grote kom met de eieren, het pannenkoekmix, de geraspte kaas, kurkuma, 
peper en de pijnboompitten. Goed door elkaar mengen en bak er nu in de pan 
kleine pannenkoeken van. Wij eten ze bijvoorbeeld bij een kom soep maar ze 
zijn ook ideaal als tussendoor om de honger te stillen of in de “brood”trommel 
voor naar school of je werk. Want koud zijn ze ook fl ink lekker! 
www.joy2woman.nl

Pannenkoeken van pompoen

Mensen op een andere en duurzame 
manier met kleding laten kennismaken, 
dat is een nieuw concept van diEMode. 
Vanaf eind oktober is het mogelijk 
om een prachtige winterjas van Xenia 
Design voor minimaal 4 weken te 
huren. Een echte win-win situatie! Er 
hoe�  geen fi kse investering gedaan 
te worden voor de aanschaf van een 
winterjas, u kunt het gehele seizoen 
verschillende winterjassen dragen en 
het is goed voor onze planeet.

Xenia Design staat bekend om 
haar eigenzinnige ontwerpen en 
hoogwaardige kwaliteit.

Bent u geïnteresseerd in dit 
nieuwe concept? 
Loop dan eens binnen bij diEMode 
aan de Zijdstraat 26a in Aalsmeer 
(tegenover de molen), of bel met 0297-
313000 of 06-23659463. Een mail 
sturen naar info@diemode.nl behoort 
uiteraard ook tot de mogelijkheden.

Huur uw winterjas bij diEMode!

Het idee om de populaire tekenfi lmfi guur 
Popeye reclame te laten maken voor 

spinazie vindt zijn oorsprong in de jaren 
30 van de vorige eeuw. De Amerikaanse 

Miljoenen mensen over de hele wereld keken naar de tekenfi lms van Popeye, de 
stoere zeebonk die zijn kracht te danken hee�  aan het eten van spinazie. Het 
is vermoedelijk een van de beste marketingcampagnes ooit, bedacht door de 
Amerikaanse overheid. Maar wel met een boodschap die je beter niet in de wind 
kunt slaan. Het eten van groene groenten, zoals spinazie, boerenkool en andijvie, 
zorgt voor een betere spierfunctie. Dat is opnieuw bevestigd door onderzoekers 
van de Edith Cowan University (ECU) in Australië. De onderzoeksresultaten 
werden dit jaar gepubliceerd in het blad Journal of Nutrition.

overheid bese� e dat veel mensen door 
de fi nanciële crisis van dat moment 
niet in staat waren om vlees te kopen, 
omdat het simpelweg veel te duur was 
geworden. Er moest dus een voedzame 
maaltijd samengesteld worden zonder 
vlees. Spinazie was volop beschikbaar 
en veel goedkoper, dus liet men Popeye 
spinazie eten om daarmee zijn grote 
spierkracht te verklaren. De consumptie 
van spinazie steeg daardoor met een 
derde en dat mag je gerust een succesvol 
resultaat noemen. De wetenschappers 
van de ECU bestudeerden de gegevens 
van 3.759 Australiërs die gedurende 
een periode van twaalf jaar hadden 
deelgenomen aan een onderzoek. Ze 
concludeerden dat er een verband 
is tussen de nitraatconsumptie en 
de fysieke kracht van de betrokken 
personen. Volgens dr. Marc Sim, die 
het onderzoek leidde, toont dit aan dat 
voeding een belangrijke rol speelt in de 
algehele gezondheid en dat nitraatrijke 

groenten de spierkracht kunnen 
versterken. 

Vitaminen
Het beste kun je kiezen voor de pure 
versie van groene groenten en niet voor 
supplementen. In de groenten zitten 
namelijk nog veel meer waardevolle 
sto¢ en, zoals vitaminen. Voor het 
versterken van je spieren heb je er niet 
eens zo enorm veel van nodig. Volgens 
de onderzoekers is dertig gram per dag 
al voldoende om dat e¢ ect te bereiken. 
Dat wil overigens niet zeggen dat deze 
hoeveelheid voldoende zou zijn om 
gezond te leven. Niet voor niets adviseert 
men om dagelijks 250 gram groenten te 
consumeren. Het gaat immers niet alleen 
om de spierkracht, maar ook om de 
vele andere lichaamsfuncties waarvoor 
groenten een belangrijke factor zijn. 
Behalve het eten van gezonde voeding is 
het daarnaast belangrijk om voldoende 
te bewegen en het lichaam te trainen.

Waarom we meer spinazie 
zouden moeten eten
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Bij Huidpraktijk Brenda kun je terecht voor diverse relax behandelingen, ook 
vegan, acupressuur-, drukpunt- en intensieve massages en preventieve 
huidzorg. 

Mijn specialisatie is huidverbetering, door middel van het bdr concept. Dit 
bestaat o.a. uit microdermabrasie, microneedling en fruitzuurbehandelingen. 

Denk hierbij aan: 
- Ueugd) acné
- rosacea
- couperose
- gevoelige/allergische huid
- littekenweefsel
- verslapte huid
- vermoeide huid
- rimpels of fijne lijntjes

Dit wordt ondersteund door een compacte productlijn. 

Bdr is uitermate geschikt voor meerdere behandelingen in een korte periode 
om het beste huidverbeteringsresultaat te behalen met elkaar. 

Zeker in combinatie met bind-en spierweefselmassage verbetert dit de 
weerstand, conditie en gezondheid van de huid. 
Direct zichtbaar en voelbaar resultaat na de eerste behandeling. 

Tot snel in mijn praktijk, reserveren kan ook online. 

www.huidpraktijkbrenda.nl 

Huidpraktijk Brenda 
Onderdeel van 

Gezondheidscentrum Zwarteweg 
Zwa rteweg 123 

1431 VL Aalsmeer 
Ruime P achter het pand

www. huid pra ktij kbren da. n 1
06 46287838 

Leef bewust
De dagen lijken ongemerkt voorbij te 
gaan, alsof je op de automatische piloot 
staat. Je bent je nauwelijks echt bewust 
van wat er gebeurt en je werkt haast 
ongemerkt je dagelijkse schema af. Komt 
dit je bekend voor? Dan is dat wellicht 
een teken dat er iets mis is. Probeer jezelf 
bewust te worden van wat je doet. Let 
bijvoorbeeld eens op je eigen ademhaling. 
Vergeet al het andere om je heen en 
word jezelf bewust van de manier waarop 
je ademt. Focus hierop en houd dit een 
aantal minuten vast. Doe dat elke dag een 
paar keer, zodat je jezelf meer bewust 
wordt van wat je doet.

Stel prioriteiten
We denken voortdurend dat we van 
alles moeten, maar is dat ook werkelijk 
zo? Schrijf aan het begin van de dag (of 
de vorige avond al) op wat je die dag 
wilt gaan doen. Welke zaken ‘moeten’ 
beslist afgehandeld worden en wat kun 
je uitstellen of delegeren? Neem nooit te 
veel hooi op je vork en zorg ervoor dat 
je gedurende dag voldoende tijd neemt 
om te ontspannen. Even een halfuurtje 
wandelen of een hoofdstuk lezen in een 
goed boek helpt je om innerlijk tot rust te 
komen en je op te laden voor het vervolg 
van de dag.

Je telefoon op stil
Een mobiele telefoon is handig, maar kan 
ook zorgen voor veel stress. Als je iedere 
vijf minuten een bericht van iemand 
ontvangt, kan dat ervoor zorgen dat je 
voortdurend afgeleid wordt. Zo’n telefoon 
hee� ook een niet-storen-stand. Door die 
in te schakelen, krijg je alleen telefoontjes 
binnen en hoor je geen geluidjes 

als er appjes of andere meldingen 
binnenkomen. Je hoe� immers niet altijd 
alles direct te lezen. Je kunt zelfs naast 
WhatsApp een tweede app installeren die 
ervoor zorgt dat al je contacten keurig 
een afwezigheidsmelding krijgen, waarin 
je uitlegt dat je het bericht pas in de 
avond zult lezen. Zo weet iedereen dat 
ze bij echt dringende zaken even moeten 
bellen.

Ruim je huis op
Een rommelig huis zorgt voor een 
rommelig hoofd. Als de boel thuis aan 
kant is, kun je jezelf beter concentreren 
en heb je minder zorgen. Dit geldt 
uiteraard ook voor de werkplek. Het is 
een kleine moeite om alles netjes op te 
ruimen, maar het e�ect is groots.

Durf nee te zeggen
Ben je het type dat altijd voor iedereen 
klaarstaat? Durf ook eens nee te zeggen. 
Het is fijn om iemand ergens mee te 
kunnen helpen, maar moet dat dan echt 
vandaag? Probeer je bezigheden zo goed 
mogelijk te spreiden en wijs een verzoek 
af als je er geen tijd voor hebt.

Verwen jezelf
Hik je aan tegen bepaalde taken die je 
nog moet uitvoeren? Stel jezelf dan een 
beloning in het vooruitzicht. Neem jezelf 
bijvoorbeeld voor om naar de bioscoop te 
gaan, de sauna te bezoeken of wat nieuwe 
kleding aan te scha�en als beloning. 
Zodra je de taak volbracht hebt, is het tijd 
om die beloning aan jezelf uit te keren. 
Op die manier creëer je tegelijkertijd een 
geluksmomentje en geef je jezelf echt 
het gevoel dat je trots kunt zijn op wat je 
bereikt hebt.

Zo voorkom je de kans
op een burn-out

Stress is een steeds groter gevaar voor onze gezondheid. We zijn in de loop der 
jaren steeds meer van onszelf gaan vergen. We willen alles kunnen, overal bij 
aanwezig zijn, alles in de gaten houden, enzovoort. Maar alles hee� natuurlijk 
zijn grenzen en die grenzen zoeken we steeds vaker op. Of we gaan er - al dan 
niet bewust - overheen. Ga voor jezelf eens na wat je allemaal doet op een dag 
en probeer vervolgens te analyseren of dat wel gezond is. Met de onderstaande 
tips kun je voorkomen dat je te maken krijgt met een burn-out.





De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. De Nieuwe Meerbode vindt inwoners belangrijk omdat zij grotendeels de lezers zijn van ons weekblad. De lokale nieuws-
feiten en berichtgeving is dan ook gericht op de inwoners van De Ronde Venen. In samenwerking met IVI (Inwoner Voor Inwoners) willen wij die inwoners dan ook een stem geven. De IVI-pagina is dan ook een podium waar inwoners van zich kun-
nen laten horen. IVI is een onafhankelijke inwonersbeweging en voor de inwoners. IVI zal net als de Nieuwe Meerbode geen standpunt innemen over geplaatste artikelen. Op deze IVI-pagina plaatsen wij ingezonden stukken van inwoners waar-
bij de inwoner zelf verantwoordelijk blijft voor de inhoud van de door hem/haar ingestuurde en geplaatste tekst. IVI en de Nieuwe Meerbode zijn dan ook geen enkele manier verantwoordelijke voor de inhoud van de artikelen op de IVI-pagina.

De IVI pagina

Inwoners kunnen een mooi initiatief, een leuke activiteit, een klacht, een idee, een oproep, een ergenis, een vraag of gewoon een mooi 
verhaal wat ze willen delen met de inwoners van De Ronde Venen naar de redactie van IVI sturen. De copy voor deze IVI pagina kan 
men sturen naar info@inwonersvoorinwoners.nl en moeten aangeleverd worden met een word document. De copy mag maximaal 
250 tekens (inclusief spaties) bevatten en geen onbehoorlijk taalgebruik hebben om voor plaatsing in aanmerking te komen.

info@inwonersvoorinwoners.nl
www.inwonersvoorinwoners.nl

Wilt u als inwoner iets kwijt?
Laat het IVI weten.
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Ervaring delen
De gemeente De Ronde Venen orga-
niseert eind november een bijeen-
komst waar inwoners ervaringen 
kunnen delen. Zij kunnen daar 
aangeven waarom zij wel of niet 
tevreden zijn over de inclusiviteit in 
De Ronde Venen. Met andere 
woorden voel je jezelf hier welkom of 
juist buitengesloten. Is alles voor jou 
toegankelijk? Denk daarbij aan 
verschillende thema’s zoals toegan-
kelijkheid van openbare ruimte, 

wonen, communicatie, participatie, 
vrije tijd, onderwijs. Maar iemand die 
uitsluiting ervaart kan als geen ander 
aangeven waar en waarom hij of zij 
niet mee kan doen door bijvoorbeeld 
een lichamelijke of geestelijke beper-
king. Of ouderen die zich eenzaam 
en vergeten voelen. Maar het kan 
natuurlijk ook om een heel andere 
reden zijn. 

Financiële beperking ook 
vaak een handicap 
Zo kan het ook zijn dat je door een 
financiële beperking niet mee kan 
doen aan sportactiviteiten, een 
gezellige avond met vrienden of je 
kind niet mee kan op schoolreisje. 
Niet een onderwerp waar men gelijk 
denkt aan inclusie en niet iedereen 
beseft dat geld ook vaak een 

handicap is. Als je geld genoeg hebt 
wordt je hier ook niet mee gecon-
fronteerd. Maar als je ervaring hebt 
met welke vorm van uitsluiting dan 
ook en je niet gelijk behandeld voelt 
dan ben je eigenlijk een ervarings-
deskundige op het gebied van 
inclusie. 

Ben jij een ervaringsdeskundige? 
Deze inclusie ervaringsdeskundige 
inwoners zoeken wij en willen wij 
graag uitnodigen voor deze bijeen-
komst. Zij kunnen hun persoonlijke 
ervaringen vertellen en wensen uiten 
hoe zij het anders zouden willen. 
Maar ook kunnen zij vertellen wat zij 
hebben meegemaakt of nog steeds 
ervaren. 

Positieve verhalen ook welkom
Ook als je een positief verhaal wil 
delen waarom je juist in onze 
gemeente wel gehoord voelt ben je 
van harte welkom. Het maakt niet uit 
hoe oud of jong je bent of wat je 

Inwoners gevraagd om mee te doen aan de inclusiebijeenkomst

Inclusie wat is dat eigenlijk?

Inwoners Voor Inwoners (IVI) 
geeft podium aan inspirerende 
inwoners met een verhaal

culturele achtergrond, gender, 
inkomen, talenten of beperkingen 
zijn. Iedereen is wat ons betreft gelijk 
en is van harte welkom op de bijeen-
komst. De gemeente wil uiteindelijk 
dat iedere inwoner zich veilig en 
vertrouwt voelt en kan meedoen. 
Zodat niemand zich beperkt of uitge-
sloten voelt. 

Inclusieve gemeenschap 
Het doel is dat wij als gemeenschap 
met trots kunnen zeggen dat we een 
inclusieve gemeenschap zijn waar 
iedereen welkom is en waar we op 
elkaar letten en elkaar helpen. Het 
gaat erom dat Iedereen kan 
meedoen bij verenigingen, op 
scholen, op de arbeidsmarkt of in de 
buurt. Dat je overal welkom bent om 
wie je bent. Dat willen we als 
gemeenschap niet alleen zeggen 
maar dat willen we ook echt zijn! 

Wil jij meepraten?
Spreekt dit jou aan en wil je hierover 

graag meepraten? Ben jij die erva-
ringsdeskundige die wij zoeken en 
die vanuit een eigen ervaring wil 
meepraten. 

Wij geven je graag een podium
Inwoners Voor Inwoners wil graag 
samen met de gemeente jou het 
podium bieden en wil graag weten 
wie aan deze bijeenkomst van de 
gemeente wil mee doen! 
Meld je aan via ons e-mailadres 
info@inwonersvoorinwoners.nl

Belangrijk! 
Natuurlijk begrijpen wij dat het voor 
sommigen best een behoorlijke 
drempel is om je kwetsbaar op te 
stellen en blijf je liever in de anonimi-
teit. Dat respecteren wij natuurlijk, 
maar als we het willen oplossen met 
elkaar hebben we jou juist echt 
nodig om drempels weg te halen. Op 
deze bijeenkomst garanderen wij dat 
iedereen gelijkwaardig en met 
respect behandeld wordt. Mocht je 
echt niet in staat zijn of wil je graag 
discreet melding maken stuur dan 
ook een e-mail naar ons waar je mee 
zit en wellicht dat we jouw verhaal 
anoniem kunnen inbrengen. Alleen 
samen kunnen we dit oplossen. 
Samen kom je verder!

Inclusiviteit is een toestand of omgeving waarbij er geen sprake is van 
uitsluiting, vaak vanuit de gedachte dat iedereen gelijkwaardig is en 
gelijke rechten heeft, waarbij niemand wordt uitgesloten. Het woord 
inclusie lezen we steeds vaker. Dit heeft alles te maken met een toene-
mende diversiteit binnen de samenleving. Inclusie wordt vaak gebruikt 
in de context van de strijd tegen allerlei vormen van discriminatie. Maar 
wat is het eigenlijk precies? Het is meer dan discriminatie alleen. Het gaat 
ook om verborgen uitsluiting die we niet direct her- en/of erkennen. Het 
is belangrijk voor een sociale gemeenschap dat zoveel mogelijk mensen 
mee kunnen doen. Het ultieme is natuurlijk dat iedereen overal aan kan 
deelnemen en dat gebouwen goed toegankelijk zijn voor iedereen. Hoe 
weet je nu of je als gemeente wel inclusief bent en wat er eventueel 
gedaan moet worden om dit te verbeteren. De gemeente De Ronde 
Venen wil dit graag weten en gaat in november hiervoor een bijeenkomst 
organiseren om in gesprek te gaan met inwoners die ervaring hebben 
met het gevoel als je niet mee kan doen en het belang weten van inclusie.

Inwoners Voor Inwoners (IVI) heeft ten doel om verbindingen te leggen 
binnen de gemeenschap tussen inwoners, ondernemers, maatschappe-
lijke partners en lokale verheid om van onderaf oplossingen aan te 
dragen voor maatschappelijke vraagstukken binnen de gemeente De 
Ronde Venen. Waarbij we inwoners informeren, raadplegen en een 
podium geven om kennis en kunde te delen. Op dinsdag 9 november 
lanceert Inwoners Voor Inwoners het ‘IVI MASTERCLASS PODIUM’ Dit is 
een podium voor verfrissende, verbindende en vooruitstrevende geluiden 
vanuit de lokale gemeenschap. IVI geeft onafhankelijk dit podium aan 
lokale sprekers die iets te vertellen hebben wat ons mogelijk verder kan 
helpen om samen dingen te gaan oppakken. Samen kom je verder!

1e editie met twee jonge denkers
Op de 1e editie van IVI MASTER-
CLASS PODIUM’ wordt het podium 
gevuld door twee jonge honden met 
een visie op de samenleving van de 
toekomst. Zij zijn jonge denkers die 
hebben nagedacht over verande-
ringen en verbeteringen die kunnen 
bijdragen aan het oplossen van een 
aantal maatschappelijke 
vraagstukken. 

Samenleving van de toekomst
Op deze avond worden zaken aange-
sneden als armoede, ongelijkheid, 
eenzaamheid, sociale verbinding, 
klimaatverandering en de zeventien 
doelen om van de wereld een betere 
plek te maken. De zogenaamde 
SDG’s (Sustainable Development 
Goals of Duurzame Ontwikkelings-
doelen) die zijn afgesproken door de 
landen die zijn aangesloten bij de 

Verenigde Naties waaronder Neder-
land. De doelen kwamen er op basis 
van wereldwijde inbreng van organi-
saties en individuen. Het thema van 
de avond is samengevat onder de 
titel : ‘Samenleving van de toekomst’.

In de raadzaal
We denken hiermee een mooi podium 
te vullen met twee lokale sprekers die 
ons iets kunnen vertellen waar we 
over kunnen nadenken en wellicht iets 
mee kunnen doen. We hopen dat het 
een leerzame, verbindende en inspire-
rende avond gaat worden. De 
gemeente De Ronde Venen heeft hier-
voor de raadzaal in het gemeentehuis 
beschikbaar gesteld en dat is mooi dat 
we daar dit onafhankelijke podium 
kunnen aanbieden aan onze inwoners 
die iets kunnen bijdragen aan de 
(lokale) samenleving en/of anderen 
binnen de gemeenschap kunnen 
inspireren om ook iets toe te voegen 
aan de samenleving.

Gratis bijwonen maar vol=vol
U kunt deze avond gratis bijwonen. 
Wel houden we ons aan de regels en 

daarom kunnen we slechts een 
maximum aantal belangstellende 
toelaten in de raadzaal. Wees er dus 
snel bij want vol=vol. Het is voor de 
lezers van deze IVI-pagina nu al 

mogelijk om via een voorinschrijving 
zeker te zijn van een plaats bij deze 
Masterclass door je z.s.m. aan te 
melden via ons e-mailadres
info@inwonersvoorinwoners.nl
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Mijdrecht - Het was me het weekje 
wel. De kaarten zorgden voor een 
opwindende, afwisselende en onver-
wachte biedingen op beide bridge-
dagen. Maandag 11 oktober waren in 
de A-lijn Janny & Gerard Telling in 
super vorm met 60,42%. Delia & Paul 
Kenter haakten aan met 57,50% met 
Ans Bruggeman & Dies Bouterse als 
goede derde met 56,33%. Soms is 
een spel transparant. Alle paren 
speelden 4harten +3. Een dapper 
uitneembod van Paul Kenter met 
4klaveren ging 1down, maar was niet 
genoeg omdat de tegenpartijen in 
harten meer down gingen. In een 
ander mooi spel varieerden de 
uitkomsten van 3SA plus3 tot 3SA 
min twee en 6klaveren waarmee 
Jaap Schutte & Gerben Wiersma 
spekkoper waren. Ook Frans Leeu-
werik &Carla Navest hadden een 
prachtig bod en spel van 6schoppen.
In de B-lijn lieten Elly degenaars & 
Richard van Heese iedereen achter 
zich met 58,06%. Lenie & Henk van 
der Laan deden het goed met 
54,17%. En een mooie derde plaats 
voor Nienke Hesselink & Trudy Mors-
sink met 53,89%. Teams nel Leeu-
werik en Henk van der Laan speelden 

ieder een mooi 6SA spel met een 
upslag. Hans & Nel leeuwerik 
speelden 4schoppen plus een waar 
de overige spelers in 3schoppen met 
upslagen terecht kwamen. En dan 
een spel, dat wat er ook gespeeld 
werd ,4schoppen of 4klaveren, ging 
2down. 

Donderdag
Donderdag 14 oktober hadden in de 
A-lijn Elisabeth & Nan van den Berg 
er veel zin en pakten uit met 63,69%. 
Rene de Jong & Tineke Schreurs 
volgden met 60,71% en Henny van 
der Reep & Corry Twaalfhoven waren 
in vorm met 58,63%. Jan & Gerda 
Elenbaas boden en maakten als 
enigen een 4schoppencontract waar 
in het spel ook harten door de tegen-
partij werd geboden wat deels werd 
gemaakt maar ook goed down ging. 
Ted Koene & Maria Baas (noord) 
maakten gedoubleerd een 4schop-
pencontract met een upslag. In 
hetzelfde spel ging 5harten min twee 
door team Otto Hoogendijk (oost) en 
scoorden toch het volle pond. Jan 
Broeckmans & Anneke Wortel 
speelden 4schoppen plus drie 
upslagen en waren in dat spel spek-

Bridgevereniging Mijdrecht 
uitslagen festival

Regio - Dan is een opfris cursus 
bridgen wellicht iets voor u. Leer-
komgabridgen organiseerd er één in 
November 5x op de dinsdagavond in 
dorpshuis “De Quakel”. Na inschrij-
ving ontvangt u een entreetoest 
waarmee we de eerste les gaan 
vullen om gaatjes op te vullen in uw 
afspraken. Les 2 gaat over het maken 
van een speelplan in troef 
contracten. Les 3. besteden we die 
lastige tegenstanders die ook gaan 
bieden (en we leren het negatief 
doublet). Les 4. Gaan ze het speel-
plan in Sans Atout behandelen en 
Les 5. Gaat over Sterk en Zwak 
bieden. Er zijn nog een paar plekken 
over ... dus als je weer fris wilt gaan 
bridgen geef je dan op voor deze 

opfriscursus bridgen in de regio. 
Meld je aan bij leerkomgabridgen@
gmail.com of bel Hans 0654 108 456. 
Bij voldoende belangstelling gaan ze 
op de maandag avond (10x) weer 
met een “start met bridgen” cursus. 
Voorwaarde om mee te doen is van 
het spelen van kaartspelen houden 
en goed kunnen tellen. En ja, 
iedereen kan leren bridgen. Er zijn 
momenteel nog onvoldoende 
aanmeldingen om een startdatum te 
noemen maar ook hiervoor kan je je 
aanmelden. Bridgen = goed voor je 
geheugentraining en het opdoen 
van vele nieuwe sociale contacten. O 
ja Veiligheid is ook dit najaar nog 
troef dus ze lessen in kleine groepjes 
(8-20 personen).

Moeite met opstarten van 
bridgen?

Regio - Afgelopen weekend was de 
start van het nieuwe schaatsseizoen 
voor IJsclub Nooit Gedacht. Voor veel 
kinderen van het jeugdschaatsen 
was dat weekend ook de allereerste 
keer schaatsen. Voor de wat oudere 
jeugd en de volwassen van de 
schaatstrainingsgroep was het de 
eerste training.
Er was ook een groep jeugdige 
schaatsers die zich opgegeven 
hadden voor het schaatskamp. Deze 
groep bestond uit kinderen van 
zowel het jeugdschaatsen als de trai-
ningsgroep, variërend in de leeftijd 
van 10 tm 16 jaar. 
De start was op vrijdagmiddag bij 
Pannenkoekenrestaurant ´De 
Strooppot´. De maag werd eerst 
gevuld met een lekkere pannenkoek 
en een ijsje, waarna koers gezet werd 
richting de ijsbaan in Haarlem. Daar 
werd een eerste training afgewikkeld 
en was er ook veel ruimte om lekker 
zelf rondjes te gaan schaatsen. De 
jongste schaatsertjes gingen eigen-
lijk direct naar de krabbelbaan op het 

middenterrein waar allerlei speels 
attributen staan, zoals krukjes, 
zeehondjes en pinguïns, en andere 
sleetjes. 
Attributen die zij helemaal niet nodig 
hebben, maar die ‘oh zo leuk zijn’ om 
mee te spelen. 
Na de training werd er koers gezet 
naar Amstelveen, alwaar het onder-
komen was voor de volgende twee 
nachten. Daar was het nog tot diep 
in de nacht onrustig, voordat 
iedereen uiteindelijk sliep.

Zaterdag
De zaterdag begon met een lichte 
looptraining. In de middag werd er 
weer geschaatst en wel op de ijsbaan 
in Hoorn. Daar werd vooral aandacht 
gegeven aan de starttechniek, want 
een groot deel van de groep had 
diezelfde avond nog een sprintwed-
strijd op de Jaap Edenbaan in 
Amsterdam. Een goede voorberei-
ding is het halve werk en dat is 
gebleken tijdens de wedstrijd. Maar 
liefst 51 keer werd er een persoonlijk 

record gereden. Daarvoor reed 
iedereen twee keer een 100 meter en 
twee keer een 300 meter.

De jongste
De jongste groep had diezelfde 
avond geen wedstrijd op het 
programma, maar heeft in plaats 
daarvan gezellig gebowld. Ook voor 
hen dus nog een leuke activiteit. Na 
deze volle dag, keerde iedereen weer 
terug naar Amstelveen, waar nog een 
animatiefilm gedraaid werd. Dat de 
dag nogal intensief was, bleek tijdens 
de film, waar bijna iedereen voor het 
einde al in slaap gevallen was.
De zondag was dan ook een dag om 
te relaxen. De dag werd gestart met 
een boswandeling van een half 
uurtje, daarna een lekker ontbijtje 
met croissants en luxe broodjes en 
tot slot lekker zwemmen in de Meer-
kamp in Amstelveen. Daarna was het 
kamp ten einde.
Bij elkaar was het zeer geslaagd en 
hopelijk de opmaat voor een heel 
mooi sportief schaatsseizoen!

Nooit Gedacht start seizoen met 
schaatskamp

Wilnis - CSW heeft zaterdag in de 
allerlaatste minuut een punt weten 
te bemachtigen op bezoek bij 
Geinoord Nieuwegein (3-3). Een 
matig spelend CSW had het zaterdag 
heel moeilijk tegen Geinoord. Vele 
duels werden verloren en in balbezit 
speelde de ploeg heel slordig met als 
gevolg heel veel balverlies. Toch was 
het CSW dat al heel snel aan de 
leiding kwam. Een hoekschop van 
Matt Veerhuis werd door de vrij-
staande Berry Kramer met het hoofd 
tot doelpunt verwerkt. Na een kwar-
tier spelen kwam Geinoord verdiend 
op gelijke hoogte. Een afstandsschot 
van buiten de zestien kwam in de 
uiterste hoek terecht. Hierna was 
CSW het even helemaal kwijt en het 
was aan doelman Gok te danken dat 
Geinoord niet meerdere keren tot 
scoren kwam. Tot tweemaal toe beef 
hij de baas in een 1 tegen 1 duel met 
spits Kops van Geinoord. Maar na 
een half uur spelen moest ook Gok 
het antwoord schuldig blijven na een 
bekeken lobje wat net onder de lat in 
het doel viel. De gelijkmaker voor 
CSW viel nog voor rust na wederom 
een hoekschop waarbij de bal in de 
kluts zomaar voor de voeten kwam 
van Jordy de Groot die vervolgens de 
2-2 liet aantekenen.

Teveel gelopen
Na rust een iets beter CSW maar de 
ploeg was niet of nauwelijks in staat 
om echte grote kansen te creëren. Er 
werd teveel gelopen met de bal en 
het baltempo was veel te laag om 
het Geinoord echt lastig te maken. 
Ook in deze tweede helft was 
Geinoord veel feller in de duels en 
kwam een aantal malen gevaarlijk 
door maar gelukkig voor CSW nog 
zonder resultaat. Toch was het 
Geinoord dat twintig minuten voor 
tijd op voorsprong kwam toen spits 
Kops wederom alleen voor doelman 
Gok verscheen maar nu schoof hij 
wel beheerst binnen. CSW ging 
verbeten op jacht naar de gelijk-
maker maar was niet bij machte om 
de verdediging van Geinoord te 
slopen. De wedstrijd leek voor CSW 
op een nederlaag uit te gaan draaien 
totdat het in de allerlaatste minuut 
nog een vrije schop kreeg toege-
kend. Van een meter of 20 schoot 
Bram Korver de bal langs alles en 
iedereen in het doel waarbij ook de 
doelman van Geinoord niet geheel 
vrijuit ging. 
Vrijwel direct na de aftrap floot de 
scheidsrechter af en mocht CSW de 
handen dichtknijpen dat het nog een 
punt binnenhaalde.

Matig CSW pakt punt

koper. Annemiek van Lookeren & 
John Willems deden in een ander 
spel met 4harten iedereen verbleken.

B lijn
In de B-lijn deden Gerda van Duren & 
Tiny Zwebe het uitstekend met 
62,19%. Dick Licht & Xandra Visee 
scoorden goed met 58,56%. Op 
afstand gevolgd door Lenny van 
Diemen & Hermine Elmoudni met 
51,82%. Team Gerda van Duren 
maakte een 3SAcontract met 3 
upslagen. Team Dick Licht kwam met 
een 3SAcontract goed uit de strijd 
omdat de anderen in het SAcontract 
down gingen. Team Annemarie 
Pierrot pakten uit met een mooi 
3SAcontract. Team Anita Berrevoets 
liet iedereen zien dat een gedou-
bleerd 1SAcontract gemaakt kan 
worden in een spel waar de andere 
spelers min twee gingen.

Al met al een leuke bridgeweek 
gehad met veel varianten in de 
biedingen. Kijk daarvoor op uitslagen 
van Bridgevereniging Mijdrecht. Kom 
een keer meespelen. Op de maan-
dagavond is er nog plaats voor 
enkele spelers.

Regio - Ook aankomende vrijdag 22 oktober kun je weer klaverjassen bij 
Legmeervogels in Uithoorn. We starten om 20.00 uur en de kantine is 
vanaf 19.30 uur geopend. Bij binnenkomst word je gevraagd je vaccina-
tiebewijs te tonen of een geldige negatieve test uitslag. We vragen je niet 
te komen kaarten als je klachten hebt die op Corona zouden kunnen 
duiden zoals verkoudheid, hoofdpijn, smaak of reukverlies etc. Voorkom 
dat je andere mensen besmet. Wij zorgen voor voldoende afstand tussen 
de tafels en voor frisse lucht. Het klaverjassen is voor iedereen toeganke-
lijk die aan de basisregels tegen verspreiding van corona voldoet. Je hoeft 
geen lid of donateur van Legmeervogels te zijn om mee te kunnen doen. 
Er wordt in de kantine van Legmeervogels gespeeld om de gebruikelijke 
prijzen; eerste, tweede en derde plaats en de poedelprijs. Alle prijzen 
worden aan het einde van de avond uitgereikt. Er worden drie of vier 
rondes gespeeld afhankelijk van de snelheid van het spelen. We moeten 
om 12 uur dicht zijn. In de korte pauze tussen de rondes kun je genieten 
van een drankje. De hapjes die tijdens de rondes worden aangeboden, 
worden mede mogelijk gemaakt door slagerij BADER. Het eerste kopje 
koffie of thee word je, zoals altijd, door Legmeervogels aangeboden. 

Data klaverjassen najaar 2021 bij Legmeervogels
Tot aan de kerst zijn er nog 5 avonden waarop je kunt komen klaverjassen 
op sportpark de Randhoorn in Uithoorn; 22 oktober, 5 en 19 november en 
tot slot 3 en 17 december 2021.

Kom weer klaverjassen bij 
Legmeervogels
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Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
heeft Atlantis E1 ook de laatste veld-
wedstrijd van dit seizoen overtui-
gend gewonnen. Het team, gespon-
sord door Orientrade, heeft het hele 
buitenseizoen nog geen punten 
laten liggen. Het team bestaat uit: 
Fay, Minke, Romée, Melle, Sven en 
Willem. De trainers van dit team zijn 
Jennifer en Timo. Een week geleden 
werd het officiële kampioenschap al 
binnengehaald, deze laatste over-
winning tegen DKV Victoria met 12-0 

was een kers op de taart! Na deze 
winst was de huldiging op het terras 
van de kantine met taart, wat te 
drinken, een cadeautje, bloemen en 
een mooie medaille! Dit team is dit 
seizoen nieuw samengesteld, het is 
ontzettend leuk om te zien hoe goed 
dit team het doet en hoe mooi ze al 
met elkaar samenspelen en elke 
week weer een stukje beter worden. 
Ze hebben veel plezier met elkaar! 
Nu op naar het zaalseizoen, 
benieuwd hoe het daar zal gaan!

Atlantis E1 ongeslagen 
kampioen!

Regio - Afgelopen week werd het 
derde toernooi gespeeld dat meetelt 
voor het algemeen club Kampioen-
schap. Er waren deze middag 17 
leden die streden om de eerste 
plaatsen. Ze speelden drie ronden op 
tijd. Er was er deze middag 1 die drie 
partijen wist te winnen dat was Jan 

Bartels 3+22.  2e Berry 
Hogerwerf2+11,3e Huibert Jaap 
Bakker en Andre de Jong2+10. Het 
Fruitpaleis schonk deze middag een 
Hoofdprijs een fruitpakket,10 waar-
debonnen en een poedelprijs..
Ons Volgende Toernooi is donderdag 
18 november2021

Jeu de boule Het Wilgenhofje

De Ronde Venen - In De Ronde 
Venen spelen de teams naast de 
reguliere biljartcompetitie in 2 divi-
sies met een uit- en thuiswedstrijd 
ook een bekercompetitie. Daarbij 
treden de teams uit de eerste divisie 
éénmalig aan tegen de teams uit de 
tweede divisie. Afgelopen week is die 
bekercompetitie van start gegaan.
DIO en De Kromme Mijdrecht 1 
leiden
Historisch gezien worden de meeste 
bekerwedstrijden gewonnen door de 
eerste divisie teams. Tijdens deze 
eerste ronde zijn er 8 wedstrijen 
gespeeld en is de stand 1e tegen 2e 
divisie echter gelijk geeindigd (4-4). 
Opvallend detail is tevens dat bij 6 
van de 8 wedstrijden het verschil in 
wedstrijdpunten niet meer dan 5 is. 
Kortom, de teams zijn aan elkaar 
gewaagd. Uitzonderingen waren de 
eindstand van 44-29 tussen DIO en 
De Springbok 2 en 44-36 tussen De 
Kromme Mijdrecht 1 en DenB Dien-
sten. Betty van der Mars, Jos van Wijk 
en Ray Kramer (DIO) wonnen alledrie 
hun wedstrijd binnen 28 beurten. 
Hoogtepunt was echter de winst van 
Jack Baak (De Springbok 2) tegen 
Cees de Jong. Cees leek een comfor-
tabele voorsprong te hebben, maar 
Jack eindigde supersterk en won in 
21 beurten. De Kromme Mijdrecht 1 
haalde ook 44 punten, waardoor ze 
samen met DIO aan de leiding gaan. 
Ger Ruimschoot won als enige van 
DenB Diensten, Eddy Cornelis, Toon 
de Kwant en Kees Westkamp zorgden 
voor de overwinning van De Kromme 
Mijdrecht 1. De overige wedstrijden 

waren allen spannend tot het eind. 
Verrassend was de overwinning van 
Beddebeer in en tegen Bar Adelhof 1. 
Berend Huisingh won in 28 beurten 
van Petra Slimmers, Bas Citon gunde 
Anne Beeker slechts 5 wedstrijd-
punten door in 19 beurten te 
winnen. Er was nog 1 partij korter in 
deze eerste bekerronde, namelijk die 
tussen Dorus van der Mee Piet Best 
in de onderlinge strijd tussen De 
Merel/Richard’s BV 2 en 3. Dorus had 
er slechts 16 beurten voor nodig. De 
wedstrijd tussen Cens en De Merel/
Richard’s BV 1 ging niet door en is 
uitgesteld naar een inhaaldatum in 
december. 

Uitslagen bekerwedstrijden
De Springbok 1 – 
De Kromme Mijdrecht 1 39-37
De Kromme Mijdrecht 1 – 
DenB Diensten 44-36
De Merel/Richard’s BV 2 –
De Merel/Richard’s BV 3 36-38
Bar Adelhof 1 – Beddebeer 35-39
DIO – De Springbok 2 44-29
Stieva/De Kuiper 1 –
Bar Adelhof 2 39-41
Stieva/De Kuiper 2 –
De Biljartmakers 37-39
Cens – De Merel/Richard’s BV 1
uitgesteld

Kortste partij en hoogste serie
De kortste partij werd gespeeld door 
Dorus van de Meer (De Merel/
Richards`s BV 3) in 16 beurten. 
Procentueel de hoogste serie kwam 
op naam van Jack Baak (De 
Springbok 2) met 25,81% (8 van 31).

Biljart bekercompetitie gestart

Uithoorn - Op donderdag 14 
oktober was de derde clubochtend 
van dit seizoen. Op woensdagavond 
was aan alle leden een scan 
gezonden van de rouwcirculaire van 
ons lid Joop Smit. Voor de aanvang 
van het bridgen werd een moment 
van stilte in acht genomen om even 
stil te staan bij het overlijden van dit 
zeer gewaardeerde lid.
Na twee opwarmrondjes, waarbij het 
vernieuwde bridgesysteem en de 
gereviseerde bridgemates zijn uitge-
test, kon dan het echte werk 
beginnen. Doordat er enkele leden 
met botbreuken in het ziekenhuis zij 
beland waren er deze morgen 5 

afzeggingen. Ze starten met 5 paren 
in de oranjelijn en 4 paren in de witte 
lijn. In de oranjelijn was de eerste 
plaats voor Jany en Marja. Daar het 
de eerste competitieronde betrof zijn 
zij met hun score van 60,42 % 
natuurlijk ook in de competitiestand 
op de eerste plaats. 
Tweede werden Alice en Els, die 
hiermee een treetje hoger scoorden 
dan vorige week. Derde werden Ada 
en Willie. Die hebben zich kennelijk 
iets aangetrokken wat de (andere 
verslaggever) vorige week over hen 
schreef. Vierde en vijfde werden 
respectievelijk Corry en Greet en Ciny 
en Herman.

Clubochtend bridgeclub ABC

Mijdrecht - Binnen drie minuten 
mocht Argon vanaf elf meter 
aanleggen, en vervolgens werd er 
nog twee maal gescoord. Na een 3-0 
ruststand liep Argon uit naar 4-0 in 
een sportieve wedstrijd met een 
goed leidende scheidsrechter 
Kenneth van Dijk.

Zoals reeds gememoreerd, al binnen 
drie minuten werd Mika Keizers 
binnen de lijnen ten val gebracht, 
scheidsrechter Van Dijk wees naar de 
stip en Giliano Eijken liet de keeper 
van Honselersdijk kansloos 1-0. Na 
een kwartier werd het zelfs al 2-0 
middels een fraai doelpunt van Mika 
Keizers. De gasten probeerden wel 
wat terug te doen maar de schoten 
gingen naast of over. In minuut 23 
gooide Dylan Bergkamp de wedstrijd 
definitief op slot, een actie over links 
ronde hij af met een onhoudbaar 
strak schot in de verre hoek. 3-0. 
Daarna deden de gasten pogingen 
om de score een dragelijker aanzien 
te geven, een schot van Steyn de 

Bruin werd door Keeper Marijn van 
Wandelen gekeerd en even daarvoor 
ging een poging over. Vlak voor rust 
deed Giliano Eijken nog een doelpo-
ging maar zijn inzet werd geblokt.

Startblokken
Na rust kwam Honselersdijk wel fel 
uit de startblokken maar echt 
gevaarlijk werd het niet voor Argon, 
Steyn de Bruijn was nog het dichtste 

Argon na een half uur al klaar 
met S.V. Honselersdijk

bij een doelpunt maar een voorzet 
van links miste hij net. Daarna werd 
Mika Keijzers naar de kant gehaald, 
Timo van der Meer nam zijn plaats in. 
Argon probeerde de voorsprong 
verder op te voeren maar het ging 
niet zo gemakkelijk als in de eerste 
helft. Bij een voorzet van Dylan Berg-
kamp kwam Younes Ouaali een teen-
lengte tekort. Even later was het wel 
raak voor Ouaali toen hij op 
aangeven Bas Boelhouwer via 
binnenkant paal in de korte hoek de 
4-0 op het bord zette. Daarna een 
dubbele wissel bij Argon, Ouaali en 
Bart van der Voort maakten plaats 
voor Lars van Wees en Siep Keule-
mans uit de Onder 23. Argon deed 
nog wel pogingen om verder uit te 
lopen maar met enige regelmaat 
werd er voor buitenspel gevlagd/
gefloten. Martijn van Wandelen 
moest nog wel een paar maal hande-
lend optreden maar schade liep 
Argon niet op, een afstandsschot van 
Youri Riepe werd ook een prooi voor 
de Argon doelman.
Een degelijke zege waardoor Argon 
opschuift naar de hogere regionen 
op de ranglijst. Zaterdag gaat Argon 
op bezoek bij Voorschoten ‘97.

De Ronde Venen - Jongerenwerk De 
Ronde Venen, onderdeel van 
Tympaan-De Baat, start weer met 
zaalvoetbal in De Eendracht gymzaal 

in Mijdrecht. Op donderdagavond 21 
oktober, 4 en 18 november van 20.00 
tot 21.30 uur wordt er in toernooi-
vorm tegen elkaar gespeeld. In de 

Gratis zaalvoetbal voor 
Jongeren in De Ronde Venen

zaalvoetbal Whatsappgroep van het 
Jongerenwerk wordt van te voren 
een aankondiging gedaan. Bij 
voldoende animo kan de zaal vaker 
gehuurd worden. Door de corona-
crisis zijn jongeren over het alge-
meen minder gaan sporten in team-
verband en heeft fysiek sociaal 
contact plaatsgemaakt voor meer 
gamen en telefoongebruik. Het 
Jongerenwerk wil hierop inspelen 
door gratis zaalvoetbal aan te bieden 
voor de jeugd. De waarden sportivi-
teit, verbinding, ontmoeting en spel-
plezier staan centraal tijdens de zaal-
voetbalactiviteiten. Ben je 16 jaar of 
ouder en heb je zin om mee te doen? 
Whatsapp dan naar 0657290149 of 
mail naar c.zijl@stdb.nl. Met toestem-
ming wordt je toegevoegd aan de 
zaalvoetbal Whatsappgroep van het 
Jongerenwerk.

Witte lijn
In de witte lijn eindigde Corry en 
Netty als eerste met 58,33 %. Tweede 
werden hier Nel en Leny 54,64 %. Op 
de derde plaats kwamen de paren 
Lineke en Grace en Ploon en Fons 
Roelofsma. De vorige week hebben 
de geblesseerde spelers een kaart 
ontvangen. Langs deze weg wensen 
wij zij nogmaals een snelle revali-
datie en een volledig herstel toe. Wij 
willen bij onze club altijd nieuwe 
leden verwelkomen. Kom eens kijken 
of meedoen als u een partner 
meeneemt. We spelen op donder-
dagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur in 
het Buurnest. Als u komt en u wilt 
meedoen dan vooraf even melden 
bij de wedstrijdleider 0297-562 563
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Uithoorn – Uithoornse Roei- en 
Kanovereniging Michiel de Ruyter 
doet mee met Rabo Clubsupport! Ons 
doel is om ervoor te zorgen dat we 

onze kanopolo afdeling nog verder 
kunnen professionaliseren. Hiervoor is 
een goede opleiding voor onze trai-
ners nodig. En hierbij kunnen we jullie 

Steun Michiel de Ruyter door te 
stemmen via Rabo ClubSupport!

De Kwakel - Ook op de 2e speel-
avond van de parencompetitie van 
de Bridge Vereniging
De Kwakel zagen we wat verrassende 
uitslagen. Dat gold niet zozeer in de 
A lijn. Daar scoorden Lia Guijt en 
Francis Terra 63,75% en dat was ruim 
voldoende voor de 1e plaats.
Aan het begin van de laatste tafel 
leek zo’n hoge score nog ver weg, 
maar tegen Nel en Adriaan Koeleman 
noteerden zij aan die tafel 3 volle 
‘tops’ en dat tikt natuurlijk lekker aan. 
Het betekende voor Nel en Adriaan 
juist het tegenovergestelde, want 
hun zeker lijkende 1e plaats werd nu 
een 3e met 56,25%.
Wedstrijdleider Hans Selman en 
wederhelft Sonja kropen hier 
tussenin met 60,83%.
Ria en Anneke waren niet opge-
wassen tegen al het bridgegeweld in 
deze lijn en zij sloten de rij.
In de B lijn was de 1e plaats voor 
Stenny en Herman Limburg, die 
steeds beter hun draai gaan vinden. 
Hun score bedroeg 62,5%.
Matty en Kees Overwater herstelden 

zich danig t.o.v. vorige week want 
deze keer lieten zij 61,11% opte-
kenen, wat goed was voor de 2e 
plaats. Riet en Wim Beijer werden het 
3e bridge- en echtpaar dat zich van 
hun beste kant liet zien. Zij werden 
3e met 55,56%.
De verrassing in deze lijn was de 
laatste plaats voor wereldreizigers 
Nel en Hans. Wellicht zijn zij alweer 
aan een nieuwe trip toe om inspiratie 
op te doen.
In de B lijn had Addie de Zwart een 
invaller aangetrokken in de persoon 
van Adrie ‘Bal’ Voorn. Zij verstonden 
elkaar uitstekend en dat mondde uit 
in een score van 62,5%, waarmee zij 
de rest van het veld de bridgehielen 
lieten zien.
Gada en Fred Wegman werden een 
prima 2e met 58,85% en het denk-
beeldige podium werd vol gemaakt 
door Emmy en Gerard van Beek met 
55,21%.
Als de site van de BVK een beetje wil 
meewerken volgende week wat 
meer over de totaalstanden, dan na 3 
speelavonden dus.

Opnieuw verrassingen bij BVK

Regio - Normaal vindt dit kampioen-
schap plaats in de maand april. In 
2020 ging het kampioenschap door 
covid 20 niet door. Dit leek ook in 
2021 te gebeuren, maar een uitstel 
tot het allemaal weer mocht was de 
oplossing. Het tête-à-tête (enkelspel) 
is zeker niet de meeste favoriete spel-
vorm binnen het petanque.
Het vergt kunde op het gebied van 
plaatsen en schieten en ook de 
tactiek is anders en zeker belangrijk 
ten opzichte van het doubletten- en 
triplettenspel. Dat was ook te merken 
aan het aantal inschrijvingen. Tien 
leden, vijf mannen en vijf vrouwen 
schreven in en at reflecteert het 
mooie van petanque, dat het heel 
goed door man en vrouw gespeeld 
kan worden. Er werden twee voor-
ronden gespeeld, waarna een 
tussenstand werd opgemaakt. 
Opmerkelijk was dat slechts één 
deelnemer ongeslagen bleef in deze 
voorronden. Maria van Beek was 
degene met twee winst. De top vier 
gingen naar de halve finales, maar 
daarvoor moest eerst nog een 
barrage gespeeld worden tussen de 
nummers vier en vijf uit de tussen-
stand. Zowel Günther Jacobs als Ton 
Boersma moesten een partij tot 7 
punten spelen om een plaats in de 
halve finale. Günther Jacobs won de 
barrage na een 5-0 achterstand en 
Ton Boersma moest genoegen 
nemen met een partij om de vijfde 

en zesde plaats. Zo was er ook nog 
een partij om de zevende en achtste 
en om de negende en tiende plaats.
In de eerste halve finale moest Maria 
van Beek tegen haar echtgenoot 
Günther Jacobs spelen en dat werd 
een close call voor Maria, maar zij 
won met 13-11 en veroverde een 
plaats in de finale. De andere finalist 
kwam uit de strijd tussen Joan van 
Rekum en Jos de Zwart. Het werd 
een 13-6 overwinning voor Jos. Voor 
Jos was dit een soort revanche voor 
de verloren finale tegen Joan in 2013.
De finale was dus een aangelegen-
heid tussen Maria en Jos.
Onder de aandacht van de overige 
deelnemers nam Maria al snel een 
voorsprong, maar wat je wel vaker 
ziet, zakte ze in het middenspel wat 
terug en kreeg Jos de gelegenheid 
om terug te krabbelen in de tussen 
stand. Beide deelnemers lieten was 
punten liggen wat voor een deel 
veroorzaakt werd door het moeilijke 
terrein waarop gespeeld werd. De 
overwinning ging met 13-6 naar 
Maria die daarmee haar derde titel in 
het tête-à-tête na 2014 en 2017. 
Daarmee kwam het 33e clubkampi-
oenschap tête-à-tête tot een eind.

De eindstand:
1. Maria van Beek
2. Jos de Zwart
3. Günther Jacobs
 Joan van Rekum

Clubkampioenschap Boule 
Union Thamen Tête-à-tête

hulp goed gebruiken! Stemmen kan 
heel eenvoudig via de Rabo App of 
online op rabobank.nl/clubsupport.
=Het Watersportverbond biedt de 
mogelijkheid om een opleiding voor 
trainers te volgen voor alle kano-disci-
plines. De opleiding voldoet aan 
NOC*NSF-certificeringseisen en biedt 
een basis voor elke kanovaarder die 
zich wil ontwikkelen in het trainen en 
coachen van kano-atleten: van jeugd 
tot internationals. Wij willen onze trai-
ners deze opleiding graag laten 
volgen. Zo kan onze kanopolo afde-
ling zich verder ontwikkelen! Wij gaan 
ervoor om alvast twee trainers op te 
leiden. Of wie weet meer! Wij doen 
daarom mee met de Rabo ClubSup-
port actie en hopen op veel stemmen! 
Help je ons ook? Ga naar rabobank.nl/
clubsupport of de Rabobank app en 
breng je stem uit. 
Namens de kanopolo teams alvast erg 
bedankt!

Regio - Ook dit jaar verwacht de 
organisatie van de Zilveren Turfloop 
een groot aantal deelnemers. Het 
zullen er minder zijn dan bij voor-
gaande edities. De GeZZinsloop, 
G-Run en de Scholierenloop zijn 
vanwege eerdere covid beperkingen 
niet in het programma opgenomen. 
Nieuw in het programma is een 
wandeltocht “Wandelen door de 

Venen”. De wandelafdeling van de 
Veenlopers zorgt voor een mooi 
parcours tussen Mijdrecht en Wilnis. 
De inschrijving gaat via www.
inschrijven.nl. / 7 november –Zilveren 
Turfloop. Op 7 november kunnen 
wandelaars vanaf 09.00 uur hun 
startnummer ophalen in de Sporthal 
aan de Hoofdweg. Uiterlijk 10.30 uur 
kan de laatste wandelaar nog 

30e Zilveren Turfloop beginnen aan zijn of haar wandeling.
Om 11.00 uur start de VOKU 10 km 
loop. Om 11.10 uur gevolgd door de 
deelnemers aan de Automotive-
centre Van Nieuwkerk 5 km loop. 
11.15 uur gaan de lopers van de VIDA 
10 EM loop aan de langste afstand 
beginnen.
Al deze activiteiten zouden niet 
mogelijk zonder een enthousiast 
team van bewegende ondernemers 
in onze gemeente. AV De Veenlopers 
zijn deze bedrijven erkentelijk voor 
hun support. Een aantal lopen met 
hun medewerkers mee met de Busi-
nessloop. Dit jaar iets anders georga-
niseerd door een aantal beperkingen 
maar het plezier is er. 
Loopt u zich inmiddels warm voor de 
Zilveren Turfloop? Inschrijven kan 
nog tot 1 november. De inschrijving 
gaat digitaal via www.inschrijven.nl . 
Uw startbewijs kunt u - voor de start 
op 7 november - ophalen in de 
Sporthal aan de Hoofdweg 85 in 
Mijdrecht. Op de website van de 
Veenlopers vindt u meer informatie. 
www.veenlopers.nl

Vinkeveen - Korfbalvereniging de 
Vinken heeft de eerste kampioenen 
van het seizoen gehuldigd. 
Met een 5-2 overwinning op SDO/
Fiable D1 in Kamerik, sloot De Vinken 
D2 de najaarscompetitie glansrijk af 
met een dik verdiend kampioen-
schap. Alle wedstrijden werden 
gewonnen. Een knappe prestatie van 
het Jumbo- team, waarvan veel 

kinderen pas voor het eerst een 
echte competitie speelden. Al bij de 
start van het seizoen bleek dat het 
wel goed zat met dit enthousiaste 
team. 
Vanaf de eerste wedstrijd werd er 
goed samen gespeeld, fanatiek 
verdedigd en werden er mooie 
punten gescoord. Dat resulteerde 
niet alleen in mooie overwinningen, 

De Vinken D2 ongeslagen kampioen
maar ook in veel spelplezier in het 
veld. De kampioenen zijn flink in het 
zonnetje gezet met bloemen, 
medailles, snoep en chips. 
Op de kampioensfoto van links naar 
rechts: Jaydee Nuisker, Merel Kortz, 
Evie Broere, Maud van der Laan, Niels 
van Dasler, Kai van Wijk, Caelius 
Hermens, Jayden Visser, Daan Stef-
fens en trainer/coach Zoë van Dasler.
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Uithoorn - Na drie duels niet 
gescoord te  hebben gescoord heeft 
Legmeervogels dit afgelopen zondag 
goed gemaakt. In een zeer aantrek-
kelijke wedstrijd tegen koploper 
Assendelf is het 3-3 geworden. 
Helaas dan niet de zo verdiende 
winst maar wederom een gelijkspel. 
Na afloop van dit duel was trainer 
Ton Pronk van Legmeervogels niet 
tevreden. Hij vindt terecht dat 
Legmeervogels een  overwinning 
verdient. Zijn collega van Assendelft, 
Lars Klepper, kan wel leven met deze 
3-3.  De 3-3 staat al bij het ingaan van 
de rust op het scorebord.
Legmeervogels begint overweldi-
gend aan dit duel en zet Assendelft 
gelijk onder druk. Iets wat de spelers 
van Assendelft zeker niet verwacht 
hebben. Zij hebben dan ook heel 
duidelijk moeite met de spelwijze 
van Legmeervogels. In de 3e minuut 
komt Legmeervogels op voorsprong. 
Ludnardo Schoop levert een pas af 
op maat aan Stan Tjassens diens 
inzet komt via de lat bij Prince Uwusu 
en tegen diens volley    heeft de 
doelman van de bezoekers, Jorrit van 
Hoolwerff geen verweer en staat 
Legmeervogels op voorsprong 1-0. 

Aanvallend
Legmeervogels blijft doorgaan met 
het aanvallend spel. Er ontstaat 
steeds meeren meer  onrust in de 
verdediging van de gasten waardoor 
er mogelijkheden ontstaan op snel 
op een 2-0 voorsprong te komen. 
Toch moeten de spelers, trainer, staf 
en bezoekers wachten tot de 17e 
minuut. Een hoekschop genomen 
door Jasper Burgers wordt zeer fraai 
ingekopt door Nick Verschut en moet 
de man die het scorebord bedient 
aan het werk. De 1-0 wordt 2-0. En 
dat al na nog  20 minuten te hebben 
gespeeld. Nick Verschut die nu wel 
scoorde heeft enkele minuten eerder 
al de kans gekregen om de stand op 
2-0 te brengen. Alleen toen stuitte hij 
op de doelman van Assendelft.   Dan 
komt Assendelft in de 27ste minuut 
terug naar 2-1. Daarvoor is wel de 
hulp nodig van scheidsrechter 
Govert Jan Jongejan. Gevaarlijkspel 

van een van de Legmeervogels 
verdedigers zou een strafschopwaar-
dige overtreding zijn. Spelers van 
Assendelft komt laag kopend naar de 
bal daar waar de Legmeervogels 
verdediger gewoon de bal wil 
wegtrappen. Grote onzin om hier-
voor een strafschop te geven.  Op de 
vraag van de spelers om eens te 
informeren bij zijn door de KNVB 
aangesteld assistent wuifde hij weg. 
Het cadeautje . de strafschop ,wordt 
door Assendelft in dank aanvaart en 
Raphaelleo Baal van Assendelft laat 
Anthony Acda kansloos. 

Geblesseerd
Anthony Acda vervangt de gebles-
seerde Folke Maenhout en Carlito 
Welink. Voor Acda was het 2e 
optreden in een competitiewedstrijd. 
Eerder in het duel tegen Hoofddorp 
verving het de geblesseerde Folke 
Maenhout.  Legmeervogels is heel 
even zoekend na deze onterechte 
strafschop en in deze fase komt 
Assendelft op 2-2 door toedoen van 
Tim Zwemmer.  Na deze 2-2 herpakt 
de jonge ploeg van trainer Ton Pronk 
zich weer en gaat op zoek naar een 
nieuwe voorsprong.  Deze verdiende 
voorsprong komt er in de 37ste 
minuut. Een vrije trap genomen door 
Jasper Burgers wordt wederom 
tegen het nylon gewerkt door Nick 
Verschut 3-2.  Even later is het bijna 
zelfs 4-2. Een pas van Nick Verschut 
wordt fraai meegenomen door 
Jasper Burgers . Die doelman van 
Assendelft weet te passeren maar 
wordt daarbij iets te veel naar de 
zijkant gedwongen en zijn inzet 
eindigt in het zijnet. Dan een counter 
van Assendelft. Deze zorgt voor wat 
te veel verwarring in het strafschop-
gebied van Legmeervogels waardoor 
Jimmy Glas van Assendelft alsnog de 
3-3- weet te score. In de extra tijd van 
de eerste helft scoort Legmeervogels 
voor de 4e keer . Nu is het Kenneth 
van der Nolk van Gogh die de bal in 
het doel weet te werken. Een vrije 
trap van Nick Verschut beland op de 
lat. De terugspringende bal komt 
dan terecht bij Kenneth van der Nolk 
van Gogh maar deze zou in buiten-

Legmeervogels scoort driemaal spel positie hebben gestaan volgens 
de door de KNVB aangesteld assis-
tent scheidsrechter. Het zou zeker in 
het spelbeeld van deze wedstrijd 
passen dat de 4-3 op het scorebord  
zou komen te staan. Helaas het blijft 
3-3. De tweede helft is wat doel-
punten betreft minder spectaculair 
dan in de eerste 45 minuten. In het 
tweede bedrijf vallen helemaal geen 
doelpunten. Ondanks het uitblijven 
van doelpunten is het en blijft het 
een duel dat de toeschouwers boeit. 
Het jonge elftal van Legmeervogels 
laat zich niet ondersneeuwen door 
de oudere en meer geroutineerde 
spelen van Assendelft. Nee, ook in de 
tweede helft is Legmeervogels bij 
vlagen beter dan de bezoekers.   Als 
er in de tweede helft een elftal recht 
heeft op een doelpunt is het wel het 
elftal van trainer Ton Pronk. Het zit 
dan weer even niet mee.  Een duide-
lijke overtreding in het strafschopge-
bied van Assendelft wordt door de 
over het algemeen door de niet 
bijster sterk fluitende Jongejan 
weggewuifd.  Na afloop was iedereen 
er wel van overtuigd dat Legmeervo-
gels recht zou hebben gehad op een 
strafschop. Maar die is dan achteraf.  
Aanstaande zondag gaat Legmeer-
vogels dan op zoek naar de eerste 
overwinning van dit seizoen. Dit 
moet dan gebeuren in Amsterdam  
tegen SDZ. SDZ dat afgelopen 
zondag verrassend weet te winnen in 
en tegen Hillegom 2-4.  Het duel SDZ 
tegen Legmeervogels begint om 
14.00 uur. Bezoekers van dit duel 
dienen er wel rekening mee te 
houden dat op de parkeerplaats 
naast het terrein van SDZ het betaalt 
parkeren is. 

Opstelling Legemervogels
Anthony Acda, Prince Owusu, Sven 
van Beek, Seth Sarpong, Stan Tjas-
sens, Kenneth van der Nolk van 
Gogh, Jasper Burgers, Jaimy de Block, 
Nick Verschut, Mika de Jeer, 
Ludnardo Schoop (25 Jamil Held, 85 
Vincent Schreutelkamp). Doelpunen: 
Nick Verschut 2x, Prince Owusu
Geel: Seth Sarpong
Volgende wedstrijd: zondag 24 
oktober SDZ – Legmeervogels, 
aanvang 14.00 uur

Regio - De Nederlandse selecties 
Kanopolo namen van 6 t/m 10 
oktober deel aan de Europese 
Kampioenschappen in Catania, Italië. 
Dat er een EK gehouden kon worden, 
was sowieso opmerkelijk. Door alle 
corona perikelen was menig toernooi 
al geannuleerd. Gesteund door de 
Italiaanse federatie die nog behoor-
lijk de balen had van het niet door-
gaan van het WK in Rome, is het 
Catania gelukt om in korte termijn de 
basis voor een EK neer te zetten. Vol 
goede moed trok dan ook heel kano-
poloënd Europa naar Catania om met 
elkaar de peddels te kruizen voor de 
Europese titel.

MdR is de trotse leverancier van de 
volgende leden voor dit EK:
Heren team: Bart van Es
Heren U21: Bram van het Hart, 
Wessel Vroon, Joshua Uphof
Dames team: Charlotte Bakkes, 
Selina Dijkstra, Alisha van den Berg, 
Marije van der Werf, Josse van den 
Berg
Dames U21: Robyn Uphof, Megan 
Lotgerink, Veere Vroon, Lizzy van 
Duijn
Coaches : Harm van der Wilk - Heren 
U21, Martijn de Vries en Marlen, 
Wessels (interim) - Dames U21
Commentatoren:
Jorn van Gijn, Benjamin Engel-
schman, Reno van den Berg

Op Schiphol start de reis met het 
inchecken van al het materiaal, grote 
tassen en zo’n 40 kanopolo boten. 
Wat een drama toen bleek dat maar 
de helft van de boten in het ruim van 
het vliegtuig pasten, zacht gezegd 
was het ongelofelijk hoe slecht er 
vanuit Transavia werd meegewerkt. 
De boten konden niet op Schiphol 
blijven, dus er werd van alles gere-
geld om de boten weer thuis te 
krijgen. 
Veel mensen dachten mee en al snel 
kwam er een oplossing, de boten 
werden met een busje naar Italië 
gebracht, een rit van maar liefs 24 
uur. Iedereen had gelukkig weer zijn 
eigen materiaal ter plekke.

Maar dan, een enorme storm met 
tornado raakt dinsdag Catania, nog 
voordat het toernooi goed en wel is 
begonnen. De EK locatie is ernstig 
getroffen, de impact is enorm. De 
velden zijn kapot en de tenten liggen 
in puin. Boten raken beschadigd en 
een aantal peddels zijn verdwenen. 
De storm trekt snel over en dezelfde 
dag word er met man en macht 
gestart om alles weer op te bouwen. 
‘s Nachts wordt er doorgewerkt door 
de Italianen en het toernooi wordt 
een dag uitgesteld. Woensdag staan 
er veel vrijwilligers klaar om te 
helpen met de heropbouw, de 
Nederlandse heren leggen de velden 
weer op hun plek en anderen helpen 
met allerlei hand- en spandiensten. 
Het lukt en een dag later dan 
gepland kan het EK toch van start 
gaan! En wat doet Oranje het goed! 
De heren onder 21 jaar winnen een 
bronzen medaille, een historische 
prestatie. Voor het eerst in 15 jaar 
weet Jong Oranje weer de halve 
finale van een groot kampioenschap 
te behalen. De dames onder de 21 
jaar konden niet op tegen de 
toplanden Duitsland en Frankrijk, het 
jonge team met veel nieuwe speel-
sters ontwikkelde zich sterk en wist 
een degelijke zesde plaats af te 
dwingen. De heren speelden een 
ijzersterk toernooi, voor het eerst in 
bijna tien jaar werd de halve finale 
gehaald. Na een zinderende 
wedstrijd tegen Italië moesten ze 
toch genoegen nemen met een 
vierde plaats. En de klapper van dit 
EK is de zilveren medaille voor de 
dames, een evenaring van de presta-
ties in 2009 en 2013. In de halve 
finale tegen Duitsland waren onze 
Oosterburen op voorhand zwaar 
favoriet. In het begin van de 
wedstrijd maakten de veelvoudig 
Europees kampioen dit ook waar en 
liep uit naar een 2-0 voorsprong. 
In de tweede helft knokte Oranje zich 
terug naar een 2-2 eindstand. 
In de verlenging scoorde Oranje de 
winnende ‘golden goal’. 
De finale werd met 5-2 verloren van 
Frankrijk. 

EK met een gouden randje

De Ronde Venen - Op maandag 18 
oktober werd de 1e zitting van de 2e 
speelronde gespeeld.
Het was een zeer spannende bridge-
avond vol met verassende uitslagen.
In de A lijn ging de winst van deze 
avond met 60,10% naar Hans Wagen-
voort en Nico van der Meer, op de 
tweede plek eindigden de gepromo-
veerden Ans Breggeman en Ben van 
den Broek met 59,38% de derde 
plaats ging vooral tot verassing van 
henzelf met 57,95% naar Tineke van 
der Sluijs en Henk Stolwijk
In de B lijn ging de 1e plaats, ze zijn al 
even in de kop genoemd met een 
overweldigend resultaat 
naar Maria Baas Janmaat en Klaas 
Verrips met een score van maar liefst 
72,92% die tevens de
 hoogste van de avond was, op de 
tweede plaats eindigden Marieke 
Schakenbos en Joke de Wit met
 62,50% en de derde plek was een 
prooi voor Ton ter Linden en Fons-
Roelofsma met 56,25%. 
Ook in de C lijn moesten de sterren 
aan de hemel vrezen er niet vandaan 
gespeeld te worden en ging

de  1”plaats met een prachtige score 
van 68,33% naar Dieny Verhoeff en 
Joke Janssen, op de
2”plaats eindigden Yvonne de Mare 
en Tom Woerde met 62,50% en op de 
3”plek werd beslag gelegd 
door het koppel Anneke Braam en 
Wim Braam met 54,39%.
Al met al kijken we terug op een 
bijzonder spannende bridgeavond.                                                              
Het is de BVU er veel aan gelegen om 
nieuwe leden te krijgen, zowel begin-
nende als ervaren bridgers. Zo geven 
we regelmatig bridgelessen. Bent u 
een beginnend bridgepaar of indivi-
dueel thuisbridger, die ook graag het 
verenigingsleven wil leren kennen, of 
speelt u al langer en wilt u graag uw 
krachten met ons meten dan kunt 
dan kunt u zich bij de BVU opgeven 
om geheel vrijblijvend een paar keer 
op de maandagavond mee te spelen 
en de sfeer te proeven. 
Voor nadere informatie en/of lid 
worden van de B.V.U. kunt u contact 
opnemen met onze secretaris de 
heer Kees Visser tel. 06-53175165
of via de mail kees.visser55@
kpnplanet.nl

Maria en Klaas spelen de 
sterren van de hemel bij de BVU

Uithoorn – Het jeugd kanopoloteam 
van Uithoornse Roei- en Kanovereni-
ging Michiel de Ruyter is opzoek naar 
nieuwe teamgenoten! Elke zaterdag-
ochtend stapt het team in hun kano-
polobootjes om onder begeleiding 
van twee enthousiaste coaches 
samen te trainen. Lijkt het jou leuk 
om een teamsport op het water te 

doen waarbij je lekker kunt varen en 
een balletje kunt gooien? Kom dan 
gerust bij ons proefvaren!
Kanopolo is een spannende, specta-
culaire en intensieve sport met een 
toenemende populariteit in Neder-
land en vele andere landen wereld-
wijd. De teams van onze vereniging 
spelen op hoog niveau in de Neder-

Oproep! jeugd kanopoloteam 
zoekt nieuwe teamgenoten!

landse competitie, op nationale en 
internationale toernooien. De vereni-
ging levert spelers voor de diverse 
nationale teams. Ieder voorjaar wordt 
er door onze vereniging een interna-
tionaal kanopolotoernooi georgani-
seerd, genaamd “Amsterdam Open”.
URKV Michiel de Ruyter in Uithoorn is 
een gezellige vereniging waar jong 
en oud in een mooie omgeving op 
de Amstel kunnen roeien, kanovaren 
of kanopoloën. We zijn een leuke, 
enthousiaste vereniging met alle 
benodigde materialen voor begin-
nende leden. We zijn een sociale club 
met een actief verenigingsleven. 
Speciaal voor onze jeugdleden is 
onze Jeugdcommissie opgericht. De 
Jeugdcommissie organiseert regel-
matige activiteiten voor alle leden 
tot 18 jaar. Je ontmoet hier dus ook 
andere kanojeugd en onze roeijeugd 
om samen leuke dingen te doen met 
als afsluiting een jeugdweekend. Aan 
gezelligheid bij ons geen gebrek!

Ons jeugdteam (10 tot 18 jaar) traint 
elke zaterdagochtend om 9.00 uur en 
je bent van harte welkom om dit 
eens uit te proberen. Laat je wel even 
weten dat je wilt komen via 
info@mdr.nu?








